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

Identificació de la sessió
Sessió número: 12/2010
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de novembre de 2010
Horari: de 20.45 a 23 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, 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
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Lluís Cucurella Monreal, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
José Luís Rodríguez González, regidor
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
Sònia Ramírez Domínguez, interventora
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

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

Excusa l’assistència
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
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Ordre del Dia
Serveis Territorials
1. Donar compte de l'acord de la Comissió de Cooperació Local del Departament de
Governació i Administracions públiques relatiu a la planificació quinquenal 2011-2012.
Serveis Generals
2. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 4/2010.
3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de
l'exercici 2011, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat Municipal
d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL.
Desenvolupament de la sessió
Serveis Territorials
1. Donar compte de l'acord de la Comissió de Cooperació Local del Departament de
Governació i Administracions públiques relatiu a la planificació quinquenal 2011-2012

La presidència dóna compte de l'acord de la Comissió de Cooperació Local del
Departament de Governació i Administracions públiques relatiu a la planificació quinquenal
2011-2012.
Explica que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió del 7 de juliol de
2010, va aprovar la formulació del PUOSC de l'anualitat 2011. Aquesta aprovació inclou la
resolució de les al·legacions presentades per l'Ajuntament de Parets del Vallès durant el
període d'informació pública.
En la mateixa sessió, l'esmentada Comissió va aprovar la resolució de les consideracions i
observacions a la planificació de l'anualitat 2012, i ha remès l'estat actualitzat de les
actuacions corresponents a l'Ajuntament de Parets del Vallès planificades per a les
anualitats 2011 i 2012, que són les següents:
•

Centre de formació i cultura juvenil de Cal Jardiner..................................500.000,00 €

•

Adequació de l'aparcament per a vehicles al costat del centre
d'assistència primària (CAP)..........................................................119.656,51 €

•

Millora de la urbanització i dels serveis del barri del Raval............................123.480 €

Total subvenció PUOSC..........................................................................743.136,51 €
Afegeix que les exposades actuacions són les que s'executaran en la propera legislatura, ja
que estan incloses en l'anualitat 2012.
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Serveis Generals
2. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament
4/2010
La regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, exposa que la modificació de crèdit que es vol
aprovar avui en el Ple, és una modificació mitjançant suplement de crèdit per un import
d'1.600.000 €, que s'hauran de finançar amb nous ingressos, els quals provindran d'algun
préstec, que es formalitzarà amb una entitat o entitats bancàries.
La modificació augmentarà les partides totes elles d'inversió que ara detallarà. La partida del
Parc Fluvial, inversió del procés de participació ciutadana, que inclou les pistes d'atletisme,
el bar que s'ubicarà en aquella zona esportiva i tot el que fa referència a l'entorn del pavelló,
amb un suplement de 905.000 €. Les construccions escolars, a què es refereix la nova
escola bressol, que s'ubicarà a Can Berenguer, i que ja s'han iniciat les obres, tindrà un
suplement de 400.000 €, dels quals 300.000 € es destinen a la construcció de l'escola i
100.000 € a mobiliari.
El següent suplement és per al Barri Antic, amb un valor de 100.000 €, que servirà per
arreglar el carrer Barcelona i el carrer Major.
La partida de 100.000 € es destina a planejament, ordenació i projectes, que es refereix a
tots els projectes, que l'alcalde ha explicitat en el punt anterior del PUOSC i d'altres com el
del Barri Antic.
La senyora Lloret continua exposant que hi ha una partida de 60.000 € que es destinarà a
places i espais públics, i entre les millores que es poden fer a les places i els espais públics
hi haurà algun espai de lectura, parla també del bibliomercat i altres arranjaments que es
faran en les places.
La partida de 35.000 € es destina al mobiliari i l'equipament de la residència per a la gent
gran, que és per complementar. Hi ha una subvenció de 500.000 € per tirar-lo endavant.
En total tant els crèdits que s'augmenten com els nous ingressos seran d'1.600.000 €. La
modificació de crèdit mitjançant préstec té lloc l'últim trimestre de l'any com a conseqüència
de l'aplicació del Reial decret 8/2010, que preveu que els ajuntaments no es podran
endeutar l'any 2011, sinó compleixen un parell de requisits. Primer, un estalvi net positiu i el
segon, un deute viu inferior al 75%.
L'Ajuntament compleix les esmentades ràtios d'endeutament. Les compleix perquè l'estalvi
net és del 8% i el deute viu del 64%, però el Reial decret també diu que l'endeutament no es
podrà produir fins que s'hagi tancat l'exercici 2010 i aprovada la liquidació. Per aquest últim
motiu i sota un criteri de prudència, es decideix contractar el préstec en aquests moments, ja
que la liquidació generalment no es presenta fins al mesos de març o abril. Fins al segon
trimestre del 2011 no es podria produir l'endeutament. Aquest fet dificultaria i endeutaria
algunes de les inversions que s'executaran durant el proper any. Algunes s'executaran
durant tot l'any, però d'altres són plurianuals com la construcció de l'escola bressol, que ja
s'ha iniciat. Per aquest motiu és millor concertar ara el préstec i disposar de la quantitat a fi
de no paralitzar les obres i tirar-les endavant.
Per l'exposat, proposa al Ple de l'Ajuntament aprovar la modificació de crèdit, iniciar el tràmit
d'informació pública i delegar a la Junta de Govern Local l'aprovació de la concertació de
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préstec, prevista en la modificació de crèdit, supeditada a la seva aprovació definitiva i donar
compte al següent Ple, una vegada s'hagi aprovar definitivament.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que sense discutir en absolut la
bondat de cap dels projectes que figuren a la proposta, a la qual va lligada la proposta
d'endeutament, que acaba de nomenar i per tant no repetirà. Sense discutir vol ressaltar que
durant l'any 2010 l'Ajuntament ja ha subscrit un préstec d'1.850.000 €, si ara se suma el
d'1.600.000 €, se subscriu durant el 2010 un paquet de deute de 3.450.000 €, una quantitat
molt elevada i respectable, que caldria tenir en compte, que aquesta política d'endeutament
galopant segurament no és la millor política mai, i menys en un any de crisi com el que es
viu, per això el NOPP no comparteix aquests criteris. No havia passat mai subscriure
préstecs en una anualitat per valor de 3.450.000 € en cap pressupost. És un import molt
elevat i per l'exposat el NOPP s'abstindrà en la votació.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que per una banda entén la bondat de
les inversions, més bondadoses algunes que altres. Posa una mica en dubte la idoneïtat
d'alguns dels projectes a causa del context en què es mourà l'Ajuntament fins a finals d'any i
l'any que ve. Potser s'haurien d'esperar.
Indica que l'equip de govern continua amb la política del crèdit pel crèdit. Si s'afegeixel crèdit
d'avui, amb el pressupostat i executat amb tres entitats financeres durant l'exercici 2010,
suma un import de 3.450.000 €, que és una xifra considerable i que evidentment endeuta i
augmenta el deute d'una manera considerable.
Per l'exposat, CiU s'absté, tot i que entén la bondat i la necessitat de tirar endavant alguns
dels projectes, i posa èmfasi en les obres de l'escola bressol i l'arranjament del Barri Antic.
La regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, vol fer un petit aclariment. És cert que s'ha
concertat un préstec aquest any, per aquest fet el volum d'endeutament no és el comú
respecte a d'altres anys, però l'esmentada decisió està supeditada a què a l'any 2011 no es
preveu concertar préstecs, per això s'avança ara com a conseqüència de l'aplicació de
l'esmentat decret, que dificulta sol·licitar un préstec al mes de març o abril.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, vol aclarir que l'explicació que dóna la regidora és
una explicació, però que com tot a la vida i amb els números encara més, hi ha múltiples
explicacions. Potser l'explicació és que hi ha eleccions municipals l'any que ve, perquè sinó
no costaria res complir el Reial decret 8/2010 i esperar amb prudència el que diu el propi
Reial decret, d'esperar a la liquidació del 2010.
Si l'explicació que es vol donar és perquè s'han d'executar les obres està molt bé, però
potser un tant per cent de la justificació segurament és que al 2011 hi ha eleccions
municipals.
La presidència manifesta que a ningú no se li escapa que al 2011 hi ha eleccions municipals
i no cal ser molt intel·ligent per saber-lo, però el tema més important és que el préstec es
concerta principalment a causa de la voluntat de l'equip de govern de complir els
compromisos adquirits durant aquesta legislatura amb la ciutadania i per portar-los a terme
cal finançament, per això es planteja sol·licitar el préstec. No perquè se celebrin eleccions,
sinó per finalitzar les actuacions i projectes i complir així els compromisos adquirits amb la
població en aquesta legislatura.
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Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Atesa l’Ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la secció segona del
capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos.
Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del pressupost
vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar la modificació de crèdit MCPle/4/2010 del Pressupost vigent de l’Ajuntament
mitjançant suplements de crèdit per un import d’1.600.000 € finançats amb nous ingressos,
augmentant les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Àrea

progr. Econ.

Descripció

2262

924

PARC FLUVIAL - INVERSIÓ PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

60904

Import

CIUTADANA

905.000,00

4534

324

62201

CONSTRUCCIONS ESCOLARS (ESCOLA BRESSOL)

400.000,00

2262

459

60902

BARRI ANTIC

100.000,00

2161

151

62700

PLANEJAMENT ORDENACIO, PROJECTES

100.000,00

2213

171

60901

PLACES I ESPAIS PÚBLICS

60.000,00

4351

233

62500

MOBILIARI I EQUIPAMENTS RESIDÈNCIA GENT GRAN

35.000,00

TOTALS

1.600.000,00

Total crèdits augmentats............................................ 1.600.000 €
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Finançament:
NOUS INGRESSOS
Àrea

Econ.

Descripció

Import

3001

91301

PRÉSTEC MIG I LLAR TERMINI ENTITATS FINANCERES

1.600.000,00

TOTALS

1.600.000,00

Total nous ingressos ................................................... 1.600.000 €

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març i l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que
l’expedient romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del
següent a la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de
presentació de reclamacions, i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no
presentar-se’n cap.
3. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la concertació del préstec previst en
aquesta modificació de crèdits, supeditada a la seva aprovació definitiva, i donar compte en
el Ple ordinari següent.
3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de
personal de l'exercici 2011, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParets, SL
La presidència explica que primer tindrà lloc una exposició general de la regidora d'Hisenda,
després un torn d'intervenció del regidor i coordinador de Serveis Generals i del de Serveis
Personals, després intervendran els diferents grups municipals, amb la posterior rèplica i per
últim hi haurà una exposició de la posició de vot dels diferents grups municipals.
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i explica que
malauradament es tornen a trobar davant d'un pressupost elaborat en el marc de crisi
econòmica, el qual gira a l'entorn de tres objectius, que són els mateixos que es van aplicar al
pressupost del 2009 i al 2010.
Els objectius són els de contenció de la despesa, generació d'ocupació i continuar donant
suport a les mesures socials necessàries dintre d'un context de crisi.
El pressupost de 2011 és un pressupost consolidat de 20.503.904,38 € i un pressupost de
despeses de 20.467.006,90 €, dels quals 17.684.038,96 € corresponen a l'Ajuntament i
3.277.368,46 € al Patronat Municipal d'Ensenyament.
Pel que fa a la societat HabitaParets, SL, aquesta té un pressupost d'ingressos de 293.496,34
€ i 256.598,86 € de despeses.
La senyora Lloret indica que amb aquestes dades es veu que el pressupost per l'any 2011 en
comparació amb el de 2010 té una reducció del 17,85% per l'Ajuntament, i 1,69% pel Patronat.
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Pel que fa al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, ha de destacar del capítol I, impostos
directes, IBI, IAE, impost de vehicles, plusvàlues, que malgrat estar congelat en la seva
majoria, llevat de l'IBI i d'algunes taxes que va esmentar a l'anterior Ple, hi ha un increment en
el padró com d'altes i d'algunes plusvàlues, ha augmentat un 4,96%.
Respecte al capítol II, impostos indirectes, com el de construcció, instal·lacions i obres, a causa
de la crisi econòmica s'ha previst una reducció fins al 50%, sota un criteri de prudència.
Quant al capítol III, que són les taxes, els preus públics i les quotes urbanístiques, es preveu
que baixin més d'un 6%.
El capítol IV, transferències corrents, que són les aportacions de l'Estat baixen un 9,51%.
El capítol V, ingressos patrimonials, que principalment són interessos de comptes bancaris, té
una reducció important del 33,69%, ja que al 2011 no hi haurà ingressos en compte procedents
de l'Estat com en inversions anteriors del FEIL o el FEOLS.
Els capítols d'ingressos corrents, el capítol VII, transferències de capital, que són les
subvencions que hi arriben, baixen fins a un 100%.
El capítol IX, passius financers, el préstec en aquest cas com ha esmentat que no es
demanarien baixa un 100%, perquè l'Ajuntament a l'any 2011 té la voluntat de no sol·licitar-ne
cap.
En resum, es preveu que durant l'any 2011, l'Ajuntament comparat amb l'any 2010, deixarà
d'ingressar 300.000 € d'ingressos corrents i 1.700.000 € de subvencions que es rebien d'altres
administracions.
Pel que fa al pressupost d'ingressos del Patronat es redueix en 1,69%, tenint en compte la
reducció de sous i d'aportacions que provenen del Departament d'Educació, com a
conseqüència de l'aplicació del Decret que retallava el sou dels funcionaris en una mitjana del
5%.
Als ingressos del Patronat s'han incorporat els de la nova escola bressol, que es preveu que
entri en funcionament durant l'any 2011.
La regidora d'Hisenda passa a explicar el pressupost de despeses de l'Ajuntament i dir que la
reducció en despesa corrent de les diferents àrees responen a la continuació de l'aplicació del
pla de contenció de la despesa, com ha explicat d'altres vegades al Ple, que gira a l'entorn de
quatre grans eixos.
El primer eix, seria les mesures de contenció que afecta a l'equip humà de l'Ajuntament.
El segon eix, les mesures de contenció dels contractes de serveis i lloguer.
El tercer eix, les mesures de contenció a l'entorn dels estudis i assessoraments i últim eix les
mesures de contenció referent al canvi o l'eliminació fins i tot d'algunes de les activitats de les
diferents àrees.
Si es fa un detall dels capítols es veu la reducció. En el capítol I les despeses de personal
baixen un 3,54%, tenint en compte que els 203.000 €, que ingressa l'Estat en concepte de
plans d'ocupació de la Generalitat aprovats per al 2011, l'esmentada xifra entra dintre del
percentatge. La reducció de despesa de personal per aquest any serà de 218.000 €, els quals
més endavant en la intervenció del coordinador de Serveis Generals explicarà exactament com
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s'hi ha arribat a aquesta xifra i reducció.
Pel que fa al capítol II, les despeses amb béns corrents i serveis, han baixat de mitjana un
3,10%, que suposen 235.000 €.
La senyora Lloret indica que si es realitza un resum es veu que s'han reduït la majoria d'àrees
en el pressupost. Totes llevat les que creuen que han de continuar donant suport en un moment
de crisi com l'Àrea de Serveis Socials i d'Ocupació, per això no han patit cap reducció.
Les diferents mesures d'aplicació del pla de contenció de la despesa responen principalment a
una política de reducció de lloguers, tal com s'ha efectuat en els últim anys, des de què s'aplica
el pla de contenció, s'han eliminat lloguers i s'ha reubicat el servei en un altre lloc i aquesta
vegada el lloguer més important que s'ha reduït ha estat el de la Torre de Cellers, amb un
import de 49.000 €.
En el pressupost hi ha una política de renegociació de contractes com el de l'arbrat, les places,
els parcs, els jardins i els espais verds. El contracte en el pressupost de 2010, s'havia
desmembrat en diferents partides i si s'haguessin sumat totes elles pujaven 366.000 €. Per a
l'any 2011 després de l'estudi, de la negociació i de l'aplicació del nou contracte, totes aquestes
partides s'han agrupat sota un sol contracte amb un import de 294.700 €. Suposa un estalvi de
71.300 €.
Hi ha d'altres contractes que s'han reduït, potser no en una xifra tan important, però també és
significatiu esmentar-los. Es tracta del manteniment de l'enllumenat públic, el manteniment de
la xarxa viària, el contracte de neteja dels edificis municipals i el de recollida d'animals.
Es redueixen també les partides d'estudi, assessoria i treballs tècnics en un 21%, 45.000 €.
També es fa una política de reducció en els consums, sobretot en el que fa referència a la
telefonia fixa, mòbil i ADSL, que presenten una reducció no tan important com altres anys, però
com ja es porta uns anys en la reducció d'aquest consum, aquest any és de 4.000 €. En
contradicció, les despeses per consums elèctrics s'incrementen, encara que cada cop menys.
Aquest any l'augment és del 7%, a causa de la pujada de les tarifes i de l'entrada en
funcionament d'alguns equipaments i de l'augment de l'ús. Per exemple la sala de la
Cooperativa, que en el seu inici s'utilitzava menys temps, ara cada vegada té més ús, fet que
repercuteix en l'increment del preu de la llum.
Per l'exposat, es dota una partida en el pressupost denominada programa d'estalvi energètic
amb 22.000 €, que preveu continuar treballant amb la política de reducció de consums en la
mesura del possible.
La senyora Lloret continua explicant que hi ha una política de canvi de format o d'eliminació
d'activitats o projectes de totes les àrees, ja siguin de cultura, esportives, d'igualtat, juvenils,
mediambientals. Totes les àrees han fet l'esforç per redefinir activitats i si ha fet falta algunes
s'han eliminat.
Es redueix en un 5% les aportacions als regidors i les regidores per l'assistència a òrgans
col·legiats.
Respecte al capítol III, despeses financeres, aquestes es redueixen en un 15,78%, ja que han
baixat els tipus d'interès i amb l'aplicació del Decret que abans ha esmentat, s'ha amortitzat de
manera anticipada 328.253 € de deute. L'aplicació del decret també ha permès la reducció
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d'una part del deute.
Pel que fa al capítol IV, transferències corrents, que són les subvencions, aquestes baixen un
7,78% de mitjana, que representa una reducció de 88.000 € de l'aportació que realitza
l'Ajuntament al Patronat i la consegüent reducció que es farà a les subvencions a les entitats,
que gira al voltant del 5%, que representa una xifra de 30.000 € de reducció.
També hi ha la reducció d'aportacions com les que efectua l'Ajuntament a la Fundació Creixem
Llegint, que es redueix en 17.000 €, que té a veure amb la disminució del 5% dels sous dels
funcionaris.
Quant a les inversions, es destinarà 1.770.000 € durant l'any 2011 a inversions, dels quals
1.600.000 € es finançaran amb un préstec a l'any 2010, tal com ha explicat abans.
Es destinaran 170.000 € amb ordinari per a inversió. Vol deixar clar que el pressupost del 2011
no preveu concertar cap crèdit, però dir que 1.600.000 € servirà per no aturar durant uns mesos
algunes de les inversions que ja s'estan tirant endavant i altres que es puguin començar des de
l'inici de l'any. Les inversions principals són les que s'han explicat en el punt anterior en la
modificació de crèdit, finançades amb el préstec de 2010, Parc Fluvial, nova escola bressol,
arranjament del carrer Major i el carrer Barcelona, inversions de les places i espais públics, el
mobiliari a complementar per la residència, planejament de projectes del PUOSC i del Barri
Antic.
A part d'1.600.000 € que es destina a inversió finançat a partir d'un préstec, aquest any hi ha
170.000 € per inversions finançades amb ordinari. Encara que és una xifra inferior a l'anterior
és la més elevada dels últims anys que dedica l'Ajuntament en finançar inversions amb ordinari.
L'aposta més important amb un import de 40.000 € es destina a noves tecnologies i tot el que
és el projecte de modernització de l'Administració. 65.000 € es repartiran per a mobiliari,
equipaments de diferents serveis de l'Ajuntament, Serveis Generals, Serveis Territorials i
Personals; 35.000 € es destinen a condicionament d'edificis, bàsicament per a l'acabament de
la sala de Ca n'Oms, que fa poc que se li ha canviat la teulada. 15.000 € per a mobiliari,
equipament informàtic i condicionament d'edificis del Patronat d'Ensenyament.
La senyora Lloret indica que es continua amb aquest esforç inversor i uns dels motius de
continuar amb aquesta inversió és per generar ocupació tan necessària en un moment de crisi.
El capítol VII, de transferències de capital, es redueix un 25%. Aquestes transferències són les
aportacions per inversions del Patronat d'Ensenyament, que passen de 20.000 € a 15.000 €.
Després del detall del marc econòmic del pressupost d'ingressos i de despeses, dir que la ràtio
del deute viu, que dóna una idea sobre el nivell d'endeutament de l'Ajuntament és del 64,18%
en comptes del 68% de 2010. Es recomana que no se superi la ràtio del 110%.
Pel que fa a la ràtio de l'estalvi net, se situa al 8,15% en compte del 4,34% del 2010, i la
recomanació en aquest cas és que sigui positiva.
Com a conclusió i per acabar, dir que es presenta un pressupost per a l'any 2011 clarament
marcat una altra vegada per la conjuntura de crisi econòmica, el qual es redueix en un 17%.
Sinó es tingués en compte el préstec, encara que evidentment s'ha de tenir en compte, hagués
estat d'un 10%. Reitera que s'ha fet un gran esforç d'una banda per contenir la despesa,
sobretot pel que fa referència als lloguers, les partides d'assessoria i treballs tècnics, tot el que
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fa referència a la gestió del capítol I, de recursos humans, també la renegociació de contractes,
el canvi de format o eliminació d'algunes activitats i mesures per minimitzar els consums.
D'altra banda, s'ha continuat ampliant les partides destinades d'ocupació i mesures socials, per
continuar ajudant a aquells que més ho necessiten tant amb ajuts directes, com a través de
cursos d'ocupació o plans d'ocupació tan necessaris en els actuals moments.
La senyora Lloret continua explicant que una mostra és la modificació de crèdit aprovada en
l'últim Ple, amb una previsió de fons de 120.000 € per destinar-la a les partides d'acció social i
ocupació. Alhora s'ha intentat potenciar les inversions tot i que de manera adaptada a les
possibilitats econòmiques actuals, però és important fer-ho per contribuir a la recuperació de
l'economia, la creació d'ocupació i la creació d'equipaments tan necessaris com poden ser la
nova escola bressol o altres equipaments reivindicats per la ciutadania d'una manera directa a
través dels processos de participació ciutadana com serien les pistes d'atletisme.
S'obre un torn d'intervencions i pren la paraula el regidor coordinador de Serveis Generals, el
senyor Mingote, i exposa que després de l'àmplia explicació de la regidora d'Hisenda, centrarà
la seva intervenció en detallar els aspectes primordials d'una part importantíssima del
pressupost, com és el capítol I. Després passarà a explicar un dels aspectes principals de les
polítiques que es porten en el pressupost, que són les d'inversions.
Referent al capítol I de l'Ajuntament i del Patronat, ha de dir que el pressupost ha actualitzat la
plantilla, a nivell d'estructura en diversos aspectes, que dóna unes variables, i fa que el capítol I
de l'Ajuntament s'ajusti més que mai a la realitat, que són equipaments i places.
El capítol I de l'Ajuntament per al 2011 s'ha reduït en un 3,54%, al 2010 era de 6.157.000 € i al
2011 passa a 5.939.000 €. Hi ha dos aspectes importants a comentar. Un relatiu a la reducció
econòmica, i el segon sobre la reducció i la transformació a nivell de plantilla.
Pel que fa referència a la reducció a nivell econòmic, ve donada principalment per l'aplicació del
Reial decret, que aproximava al 5% la reducció del capítol I, als diferents sous dels treballadors.
La reducció no s'ajusta als 354 com es pot comprovar, perquè l'aplicació dels números del
Decret no donen un 5%, depèn de la situació de cada ajuntament i de la categoria de cadascun
dels treballadors. Per exemple l'aplicació del Reial decret d'una categoria A afecta al seu sou
base, triennis, i un tant per cent de l'específic, i a un treballador de categoria E ni el sou base ni
els triennis tenen cap tipus de reducció, només la reducció del 5% es destina al complement
específic.
Per l'exposat, l'aplicació del Reial Decret està per sota del 5%, però sí que ha estat un dels
motius principals de la reducció.
La reducció també es deu a l'amortització d'algunes places. Algunes estaven en plantilla o no
estaven ocupades o que en alguns casos eren places que estaven ocupades per contractes
conjunturals per servei d'obres o per acumulació de tasques, que no tenien per què estar dintre
de la plantilla i que s'han regularitzat, i també per alguns ajustos de reducció de jornada que
també s'han previst al capítol I.
Respecte a la reducció i transformació de la plantilla, dir que aquesta passa de 186 treballadors
a 174, però el canvi principal està en un transvàs de la relació de funcionaris i laborals que ara
explicarà a què és degut.
La relació de funcionaris passa de 52 al 2010 a 64 al 2011, i la de laborals passa de 138 al
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2010 a 129 al 2011. Hi ha un augment en les places de funcionaris, i al mateix temps s'aplica
una reducció de places de personal laboral. Aquest fet es deu per una banda a l'aplicació d'un
acord derivat de la negociació col·lectiva adoptat amb el comitè d'empresa en el conveni 20082011, en què hi ha 11 places, que comporten una transformació i funcionarització; places que la
llei és molt clara i és bo ajustar a la realitat i al que es demana legalment, i d'altra banda el
capítol I es beneficia, ja que les places de funcionari reverteixen en una reducció en l'import de
la seguretat social.
11 de les places s'apliquen pels acords de negociació col·lectiu amb el comitè d'empresa. Altres
aspectes importants que modifiquen la plantilla és l'adaptació d'algunes places conjunturals,
concretament 9 places. Aquestes places eren d'obres i serveis, acumulació de tasques i en
molts casos hi havia places de substitució incloses en plantilla, i que no han de constar. Queda
derivat dels ajustos que la plantilla de 2010 de 186 treballadors i que al 2011 passa a 174.
El senyor Mingote continua explicant que el capítol I per la vessant d'Ajuntament aquests són
els raonaments i les explicacions de la transformació i els ajustos i pel que fa al capítol del
Patronat ha tingut una reducció similar al voltant del 3,18%, que passa d'un pressupost inicial al
voltant de 2.700.000 € a un pressupost de 2.573.000 €.
La plantilla del Patronat té uns canvis pràcticament insignificants, només de les places
conjunturals que estaven en plantilla, que era personal temporal, passa a no ocupar plaça en
plantilla, ja que era una plaça per acumulació de tasques. El capítol I del Patronat té unes
variacions mínimes.
Quant a les àrees de serveis generals i serveis territorials, la regidora ha fet una explicació prou
àmplia com per entrar en detall en algun dels aspectes. Sí que cal dir que la contenció de la
despesa, la generació d'ocupació, i sobretot l'aplicació de mesures socials sorgides del context
de crisi econòmica són els puntals del pressupost per al proper exercici. Un pressupost que
molta part de la reducció ve donada per la gran Àrea de Serveis Territorials, que en gran part
pateix part de la reducció d'un 19%.
Hi ha una aposta decidida per a les polítiques d'acció a les persones, per les polítiques socials i
per les polítiques de generació d'ocupació.
Referent a la generació d'ocupació hi ha un increment de 120.000 €. 100.000 € es destinen al
programa social d'ocupació i 20.000 € a programes de formació ocupacional.
Pel que fa a la part més important a nivell d'inversió, dir que les inversions a més dels 170.000
€ amb ordinari, ascendeixen als gairebé 1.800.000 €. Hi ha una aposta en tots els
equipaments. Una aposta política clara per porta a terme unes polítiques de cohesió social,
integració, i educacionals. Aquestes polítiques es fan en equipaments com els que es proposen
en les inversions. És a dir, a nivell educacional amb una escola bressol, que cohesionarà
encara més el territori, farà que els ràtios dels diferents centres educatius quedin més coberts i
complets.
Hi ha una part d'inversió que es destina a acabar la residència, que dintre de les polítiques
d'acció social, que es veuen reflectides en el pressupost, es tindrà un equipament per
desenvolupar aquestes accions amb una zona que vertebra el municipi, com és el Parc Fluvial,
que és la despesa més important de les inversions, en una de les zones de relació personal,
d'oci, d'esport, en què s'instal·laran unes pistes d'atletisme, derivades d'un procés de
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participació ciutadana amb tot l'arranjament del seu entorn, i un arranjament dels accessos als
equipaments esportius, que són diversos, amb una millora de la il·luminació i també un
arranjament de tota la zona del Parc Fluvial, la qual s'utilitza i transita molt, que uneix els dos
grans nuclis poblacionals de Parets.
El senyor Mingote continua explicant que una altra de les inversions que és important i que
demostra una transformació profunda i necessària del municipi és la inversió del Barri Antic,
que després de les inversions ja fetes en les dues primeres accions del carrer Sant Antoni i
amb les inversions programades de la part final de l'avinguda de Catalunya, i amb la connexió
des del davant de l'Ajuntament amb el carrer Major, i la zona de vianants del carrer Barcelona
fins al carrer Travessera, farà la transformació profunda i necessària de la zona de relació.
Les esmentades inversions de gairebé 1.800.000 € responen a una política clara i decidida,
una aposta per a la cohesió social i la integració, que no deixa de suposar una política de
justícia social.
Les inversions en època de crisi serveixin perquè s'activi el motor econòmic, que és tan
necessari. Que les administracions tinguin aquesta part important i decidida a l'hora de fer la
seva aportació, que Parets amb el desplegament dels equipaments pel territori, l'any que ve
complementarà sobretot els aspectes, als quals es referia abans de polítiques educacionals,
amb la nova escola bressol; polítiques socials amb la nova residència; polítiques de relació amb
les persones amb la zona de l'entorn del Parc Fluvial i una millora evident i clara de la via
pública en les diferents inversions que es desenvolupen des de l'Eixample fins a la
transformació profunda del Barri Antic.
Pren la paraula, prèvia la vènia, el regidor coordinador de l'Àrea de Serveis Personals, el
senyor Torio, i exposa que els pressupostos que es presenten s'han d'entendre en el context
d'una crisi econòmica, que per una banda, minora les aportacions de les administracions
generals, i d'una altra, augmenten les necessitats de serveis, especialment d'atenció bàsica a
les persones per part de determinats serveis municipals. És en l'Àrea de Serveis Personals, en
què es troben més marcats els desajustos.
La política de contenció es reflecteix en la rebaixa global de 208.000 € de tota l'Àrea de Serveis
Personals en un 5% de mitjana de tots els serveis, esport, cultura, joventut, educació, sanitat,
llevat dels d'acció social i gent gran, de la mateixa manera que es parlava de serveis generals,
el servei d'ocupació manté el pressupost de 2010, i a més incorpora una partida de 20.000 €
procedent del romanent de tresoreria destinat a formació ocupacional.
El 5% afecta a les subvencions que l'Ajuntament atorga a les entitats que desenvolupen
activitats a les àrees de serveis personals i a les quals es demana un esforç per a la
racionalització dels recursos públics.
El senyor Torio destaca que per fer front a la crisi que afecta especialment a les famílies, les
línies fonamentals del treball continuen sent els programes d'infància i família amb una dotació
de 107.000 €, el programa d'acció social directa amb 90.000 €, el d'atenció domiciliària amb
20.000 €, que comptarà amb dos plans d'ocupació de la Generalitat. S'ha sol·licitat un per al
2010, que acaba de començar aquesta setmana, i un altre per al 2011, amb 5 persones
dedicades a complementar l'atenció domiciliària a persones grans o amb dependència.
Es continua donant suport a polítiques per als discapacitats amb dues partides que
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complementen 33.000 € entre les dues. Partides d'ajudes als pensionistes amb baixos
ingressos i es mantenen les ajudes que sempre s'han mantingut de beques de menjador
escolar, ajudes al menjador social i beques del casal d'estiu.
Tant important com el pressupost material que es presenta és l'augment de personal en l'equip
de serveis socials, que permet complir amb dues lleis molt importants, com la Llei de serveis
socials, de 2009, i la Llei d'autonomia personal, que es coneix més com la Llei de dependència,
que marca noves competències als municipis que han de gestionar amb eficàcia i eficiència.
Respecte al Patronat es presenta un pressupost inferior al 2010. La reducció ve marcada
fonamentalment per la rebaixa salarial dels treballadors, que és gairebé el 90% de la partida del
Patronat, però també en una racionalització de la despesa, malgrat que aquest any entra en
funcionament una nova escola bressol, espera que sigui a l'abril, i es destina una part important
del finançament que ha comentat anteriorment a la modificació de crèdit del pressupost i que
correspon entre altres conceptes l'equipament immobiliari de l'escola bressol i a complementar
part de l'obra del 2011. L'esmentada obra compta amb una subvenció de 565.000 € de la
Generalitat i l'Ajuntament aporta el 50%, d'aquesta manera s'amplia en 260 places d'escola
bressol de titularitat municipal. Una obra molt important que permetrà cobrir la demanda
d'educació infantil de 0 a 3 anys, de les famílies del municipi.
S'ha de tenir en compte que la nova escola bressol substituirà al Petit Cirerer, el qual es tancarà
i es concentrarà amb la incorporació de les places del Petit Cirerer i amb 60 noves places.
S'obre un torn d'intervencions dels diferents grups, i pren la paraula la regidora del NOPP, la
senyora Martí, i exposa que l'acte d'aprovació del pressupost és un dels acords més importants
que pren el Ple de l'Ajuntament al llarg de l'any. El pressupost d'aquest any té una singularitat i
és que aprova amb anterioritat una modificació del pressupost del 2010 via préstec i després el
pressupost del 2011, sense cap mena de préstec, perquè s'han acumulats tots a l'any 2010.
En alguna intervenció s'ha dit que el pressupost s'engloba dintre de la situació de crisi general,
però el NOPP entén que no és així a causa del seu gran endeutament. Lla majoria de persones
que tenen una situació econòmica problemàtica no poden subscriure préstecs, en cani
l'Ajuntament no dóna cap mena d'exemple, sinó que s'endeuta i més endavant ja es veurà qui
el pagarà, perquè és una quantitat molt elevada.
Quan es discutia el pressupost del 2010, que ara s'aplica, en el debat del pressupost i mirant la
documentació, es va dir que el pressupost del 2010 respecte al del 2009 es reduïa en un 5%, i
gran part dels punts es van argumentar en aquest sentit. És a dir, l'equip de govern va
argumentar que el pressupost del 2010 era un 5% més baix que el del 2009. En data d'avui,
que encara s'executa el pressupost del 2010, s'han efectuat modificacions que han suposat
que el pressupost del 2010 respecte al del 2009 s'incrementi en un 3%. S'han efectuat 3
modificacions del pressupost. 2 quantitatives i 1 per la disminució de l'amortització de deute per
les partides de reducció del sou dels funcionaris.
La senyora Martí indica que el que es va dir en un determinat moment, utilitzant un munt
d'arguments no s'ha complit. La reducció del pressupost del 2010 no ha estat del 5% tal com es
va dir, sinó que ha patit un augment del 3%. Per l'exposat no es compleixen en la majoria dels
casos les previsions, tot i que l'equip de govern té majoria absoluta, i per això no haurien de
passar-li aquests percances, però li passen.
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Torna a incidir en una altra qüestió que han anomenat al començament, i és el tema del deute.
Subscriure durant el 2010 un deute de 3.450.000 € és una política equivocada, perquè no
respecta la situació de crisi i a més empaqueta el deute per a les noves generacions, que són
les que l'hauran de pagar.
Els 500.000 € de reducció de deute d'amortització que s'han fet en determinades partides del
pressupost, provinent del 5% de la reducció del sou dels funcionaris i de les assignacions dels
polítics, potser en lloc de reduir uns préstecs antics, que en aquests moments només es paga
capital i no interessos, hagués estat més lògic aplicar la reducció dels 500.000 € en no
subscriure un préstec d'1.500.000 € i subscriure'l d'1.000.000 €, i no pas amortitzar uns
préstecs antics, que només es paga capital. És una situació de bona o mala gestió. El NOPP
entén que és una mala gestió de l'amortització subscriure uns préstecs tan grans. No s'ha fet
en bé de l'interès comú, que hauria estat molt més lògic que l'amortització hagués estat una
reducció del nou endeutament que s'ha aprovat.
La senyora Martí es pregunta si és normal i està en consonància amb la situació actual
endeutar-se a l'any 2010 en 3.450.000 €. Creu que no és normal ni està en consonància amb la
situació actual. L'equip de govern diu que sí que és normal i sí que està en consonància amb la
situació actual, ja que ho aprova.
El NOPP no participa en absolut en els esmentats criteris de política econòmica que utilitza
l'equip de govern, perquè el que procediria com fa tothom, totes les famílies avui, dia és
estalviar, enlloc d'endeutar-se, i realitzar una millor gestió.
El NOPP creu que s'hauria de realitzar una millor gestió política per aconseguir més
subvencions d'altres organismes com la Diputació i la Generalitat.
Avui s'ha donat compte d'un tema del PUOSC. Pel que es veu el tema es va gestionar
malament segons els resultats donats, perquè l'Ajuntament de Parets del Vallès en aquest
quatrienni de PUOSC ha rebut unes quantitats ínfimes. És clar, si no es gestiona o no es
concedeixen o no sap què passa amb les subvencions, s'ha de tirar a mà del deute. Diu això
amb fonament de causa, perquè per exemple l'Ajuntament de Montornès va aconseguir una
ajuda del PUOSC de 3.000.000 € per a la residència i centre de dia. L'Ametlla del Vallès va
aconseguir una subvenció per a la llar d'infants d'1.500.000 €, i l'Ajuntament de Parets en els
quatre anys ha aconseguit 1.200.000 €. Les aportacions de l'Ametlla o de Montornès, en una
sola obra com Montornès aconsegueixen 3.000.000 € per a la residència i centre de dia.
El NOPP creu que amb una millor política de gestió de les subvencions no caldria anar tan
directes als préstecs i després veure com tot això es pot assumir.
Respecte al pressupost dels ingressos quan es posen els impostos directes, en què la figura
principal és l'IBI, es va dir el dia de l'aprovació de les Ordenances, amb un exemple molt poc
ampli, que l'IBI s'incrementaria una mitjana de l'1,9%. El seu grup va dir que no creia que això
fos real, perquè es preveu un increment del capítol I del 4,95%, quasi un 5%. Es pregunta d'on
sortiran fonamentalment els ingressos sinó és de l'IBI. L'equip de govern millor que no expliqui
la teoria sobre que hi haurà altes, ja que no n'hi haurà, perquè no estan a quatre o cinc anys
enrere, i no hi ha pràcticament altes. Podria haver-hi una certa acceptació de l'explicació en el
pressupost del 2007 o 2008, però no pas en el 2010. No es pujaran 500.000 € d'altes. És
impossible, per tant no hi ha una coordinació entre el que es va aprovar el dia de les
Ordenances i el que ara es preveu en el pressupost d'ingressos. No hi ha com a mínim una
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coordinació o una explicació lògica. La interpretació que fa el seu grup és que en realitat l'IBI
pujarà molt més del que es va dir en l'explicació de l'aprovació de les Ordenances.
Pel que fa als capítols de despesa, el NOPP intentarà comentar un seguit de punts. Alguns els
ha comentat l'equip de govern, però no creu que l'explicació donada sigui encertada.
La senyora Martí explica que hi ha una despesa que posa conveni amb l'Oficina d'Habitatge.
Abans del Ple ha tingut lloc el Consell d'Administració d'HabitaParets, SL, i s'ha proposat un
pressupost amb un superàvit al voltant dels 30.000 €. Els números s'intercanvien de manera
que es poden fer les lectures que s'estimin més convenients. Si l'Ajuntament firma un conveni
amb l'Oficina d'Habitatge de 24.500 € i hi ha una altra partida de 30.000 €, en la qual els tècnics
de l'Oficina d'Habitatge d'HabitaParets, SL faran direcció d'obres per l'Ajuntament, són diners
que es posen aquí i allà, i es posa fins i tot un superàvit. És a dir, aquesta intercalació entre el
pressupost de l'Ajuntament i el d'HabitaParets, SL és la lectura que es realitza i és una mica
complexa, ja que surt un superàvit, però s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament aporta
24.500 € del conveni amb l'Oficina d'Habitatge i 30.000 € de possible direcció d'obres dels
tècnics de l'oficina.
Una altra partida de despesa que interpreta que no queda suficientment clara i no queda recollit
amb claredat el nou contracte d'escombraries que sortirà, perquè s'han aprovat les bases i està
en tràmit, per això hi hauria d'haver-hi una partida més lligada la quantitat de les pròpies bases
que estan en informació pública per subscriure el contracte.
Hi ha una altra partida, concretament de parcs i jardins, i tot i que hi ha hagut un procés
d'adjudicació, s'ha de tenir en compte que l'any passat hi havia en aquesta partida 600.000 € i
en el pressupost de 2010. 377.000 €. Hi ha aspectes que tenen partida 0 €, com la fumigació
d'arbres. Cada any hi ha problemes a l'entorn d'aquesta qüestió. Una reducció en parcs i
jardins al voltant de la meitat fa pensar com anirà el manteniment dels parcs si actualment ja és
deficitària i es passa de 600.000 € a 377.000 €.
La senyora Martí indica que l'orgànic de serveis socials, si es diu que aquest és un pressupost
social i el NOPP entén que el tema de serveis socials és important, per la situació actual, l'any
passat hi havia un pressupost de 917.833 € i aquest any de 879.544 €, és a dir que disminueix
la partida de serveis socials, per això pregunta si aquest és un pressupost social.
L'assistència a persones depenents s'ha suprimit una subvenció per a la integració de persones
amb discapacitat. És un tema preocupant.
Creix la partida de foment de l'ocupació. No gaire respecte a la de l'any passat, perquè es va
modificar. No es pot comptar el que es va preveure al pressupost, perquè hi va haver-hi una
modificació del pressupost i s'ha incrementat al 2010. Hi ha un creixement lleu per la situació
problemàtica existent de 1.400 aturats al municipi. La partida creix al voltant de 7.000 €, però
hauria de créixer molt més, sinó com es faran plans d'ocupació. Abans ha dit el regidor que
començarà ara un pla d'ocupació del 2010. Estan al novembre, i el que caldria és que al gener
tots els plans d'ocupació estiguessin en marxa per generar el màxim possible d'ocupació.
El NOPP creu que hi ha una partida que s'hauria de reduir que és la de la Biblioteca de Can
Butjosa. Costa 197.000 €. Aquesta biblioteca hauria de tenir el mateix tractament que la de Can
Rajoler, que pertany a la xarxa de la Diputació, amb les característiques especials que calgui,
això faria que l'Ajuntament reduís les despeses. El fet d'incloure la biblioteca dintre de la xarxa
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faria que hi hagués una alliberació de recursos, la biblioteca es mantindria igualment, estaria
dintre de la xarxa, amb les seves característiques particulars, en canvi l'Ajuntament crea una
Fundació i complica molt més la situació, en comptes d'anar a l'estalvi i a la reducció de
despeses. És un clar exemple on no es fomenta l'estalvi en l'Administració, sinó al revés, s'infla.
No hi ha prou en tenir una biblioteca, sinó que es constitueix una Fundació, quan la lògica i el
sentit comú diu que cal la inserció en una xarxa coherent i lògica com la de la Diputació.
Repeteix sense menystenir cap de les característiques de la Biblioteca de Can Butjosa, que és
una biblioteca amb unes característiques especials i que per pertànyer a la xarxa de la
Diputació no les perdria pas, sinó que les conservaria, reduiria la partida i seria un model
d'estalvi de l'Administració.
La senyora Martí indica que pel que fa a la partida d'esports, manifesta dues qüestions, una
que hi ha un conveni amb la Corefo de 12.350 €, massa elevat, per cobrir la prestació de la
piscina a l'estiu. Creu que s'hauria de revisar.
En el capítol de l'esport hi hauria d'haver el desglossament de les subvencions. És necessari,
perquè la legislació així ho obliga.
Pel que fa a infraestructures, en la partida concreta de xarxa viària, al 2010 tenia 400.000 € i a
l'any 2011 0 €. Pregunta si no hi haurà cap arranjament de cap forat de cap vorera. Si es trenca
alguna cosa com es reposarà.
Pregunta si es compleix el tema de Participació Ciutadana, ja que van demanar l'arranjament
de voreres i xarxa viària. No es podrà complir, perquè la partida destinada a xarxa viaria al 2011
és de 0 €. Pregunta què es farà amb els sots de les voreres, la xarxa viària i l'espai públic, ja
que Parets no és cap model en aquest sentit, perquè l'espai públic és bastant deficitari, tant el
de parcs com el de voreres i el de carrers. Per tant, si aquesta partida està a 0 € no sap com
s'arreglaran els sots.
La senyora Martí destaca una partida molt alta, i s'ha de veure l'ús i la repercussió que té, però
en la xarxa de televisions hi ha una aportació a Vallès Visió de 58.783 €. És una quantitat
bastant respectable.
En el pressupost del 2010 hi havia bastants previsions del Pla avanza, en què hi havia una
aportació del Ministeri. Aquest és un tema important i de futur, un tema dels quals si hi ha crisi
aquest s'ha d'aguantar i s'ha de tirar endavant, perquè la modernització de l'Administració és
una gran necessitat i no ho veu enlloc. Ha vist una partida molt petita de 20.000 €, però amb
aquest import no es compliran cap de les previsions que s'havia explicat que eren novedoses i
importants, les quals el NOPP compartia, ja que és bo, perquè tot el que sigui adaptar-se a la
modernització de l'estructura administrativa, segur que la fa més àgil, més ràpida i menys
costosa.
La partida de participació ciutadana baixa. L'any 2010 era de 237.848 € i al 2011 de 133.406 €,
és a dir, quasi la meitat. Al seu grup no li sembla bé aquesta reducció, no creu que sigui
adequada, perquè és un tema important i s'hauria de mantenir al mateix nivell que al 2010.
La senyora Martí vol fer un incís en el tema de la pista d'atletisme, que s'ha inclòs en el
pressupost d'inversions. Sinó recorda malament, en el procés de participació ciutadana, al final
es va informar als ciutadans i entitats participants, que la pista s'instal·laria al voltant del camp
de futbol, suposa que en un tros de Can Fradera. Ara s'ha explicat que no serà així, sinó que es
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farà al costat del pavelló, dins del Parc Fluvial.
Indica que el NOPP voldria conèixer bé el projecte abans que es fes res, perquè executar un
equipament d'aquests tipus ha d'estar rumiat, pensat i ha de tenir un projecte que s'aguanti
molt bé, perquè una pista d'atletisme no es fa cada dia, com no es fa una piscina, com no es fa
un camp de futbol, per això vol valorar o tenir al menys la possibilitat de valorar si instal·lar la
pista al Parc Fluvial és el més encertat o no, o quedarà molt encaixonada o afectada per la
franja d'afectació de la riera. Al NOPP li agradaria valorar totes aquestes qüestions.
Al NOPP el que més li agradaria de tot és que el Parc Fluvial tingués un projecte global, un
projecte d'oci, un projecte que no fos que quan es vol fer una cosa, com allà hi ha uns quants
metres es posa. Seria bo, interessant i podria ser un projecte de participació ciutadana és la
redacció d'un projecte global del Parc Fluvial, en què es pugui passejar, integrar circuits amb
bicicleta, espai d'oci i no que sigui un lloc en què puntualment s'instal·lin coses. Falta visió de
futur i un projecte de Parc Fluvial global.
La partida d'innovació i noves tecnologies lligada a la d'Avanza, en què al 2010 hi havia
119.793 €, al 2011 hi ha 45.911 €, menys del 50%, o sigui una reducció del 50%. No comparteix
l'esmentada disminució.
La partida de serveis, espais públics i de serveis urbans, que l'any passat era de 6.270.000 € i
aquest any baixa a 4.966.945 €. Hi ha una disminució de 2.000.000 € molt important. Com ja ha
dit abans, precisament els espais públics i els serveis urbans no és pas el que més llueix, i si és
així i a més es baixa en 2.000.000 €, tampoc es va gairebé.
La senyora Martí reitera que el deute puja en aprovar un macropréstec al 2010, es tindrà molt
deute per molt que es digui que es compleix amb totes les ràtios. Segurament una família es
pot endeutar molt més del que ho fa, però el sentit comú a vegades obliga a no apurar les
ràtios. No és una bona explicació dir que encara es poden endeutar més o que estan per sota
de les ràtios. El que ha de primar és el sentit comú, l'adequació al moment actual i no viure per
sobre de les possibilitats.
Tampoc és una bona notícia que baixi l'assignació del servei de joventut. La partida al 2010 era
de 236.870 € i passa a 213.123 €. No és una bona notícia, perquè el tema de la joventut està
molt vinculat al tema d'atur i servei social, perquè qui més pateix tot el problema de l'atur és la
gent jove. El seu grup no hi està d'acord, i això no defensa cap apartat del pressupost, que sigui
un pressupost social.
La senyora Martí indica que en resum, el NOPP no comparteix els números del pressupost i
s'abstindrà, perquè considera que el pressupost és molt poc social, pels motius que ha exposat
i per dir-lo en quatre pinzellades, es baixen les partides del servei de joventut, de participació
ciutadana, serveis socials i l'assistència a persones dependents. Només augmenta
lleugerament el foment de l'ocupació. Amb aquestes partides i amb els números a la mà es pot
dir sense cap apassionament, sinó només ressaltant els números que s'han d'aprovar i que
estan sobre la taula, que aquest no és un pressupost social ni adaptat als temps que corren.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que intentarà fer una anàlisi el
més acurat possible i seguint amb la coherència i la línia que ha manifestat any rere any en el
pressupost.
CiU veu el pressupost d'una manera diferent i per tant el faria diferent. Podria realitzar una
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exposició i entrar en més detall partida per partida, però ha fet una anàlisi conjunta i veu que la
ràtio es manté.
El pressupost és prou important com per dedicar-li més temps, és un prec que reitera, per
analitzar-lo i exprimir-lo seriosament, per això és necessari disposar del material amb més
antelació i aprofitar molt millor les comissions informatives. CiU ha lluitat per aquest tema
perquè sigui així i que les comissions informatives resolguin els dubtes des del punt de vista
estrictament tècnic i polític.
Des del punt de vista tècnic, disposen dels tècnics, fet que agraeix. Sempre hi ha hagut la
intervenció o la participació de la interventora que els ha ajudat a resoldre els dubtes, però no
disposen de temps per traslladar-li els dubtes. Aquest fet només es pot resoldre si hi ha molta
disponibilitat de temps, o tenir amb més temps els pressupostos per treballar-los millor.
Des d'aquest punt de vista s'atreveix a dir que els pressupostos són poc participatius i
continuistes en la forma.
Insisteix que s'han reduït les despeses de personal en general i per això s'han de buscar noves
fórmules imaginatives per començar a treballar en la recerca de trobar maneres de reducció i
intentar, valorar, estudiar diferents possibilitats, com crear alguna altra empresa municipal amb
personal de la mateixa casa i desinflar el gruix amb empreses que són independents i que
tenen compte d'explotació.
Respecte a HabitaParets, SL a part del que s'ha manifestat, és ben cert que ha subscrit un
conveni amb l'Ajuntament i que ofereix treballs de gestió i estudi, per això es pot separar i reduir
la despesa.
CiU creu que s'ha de reduir encara molt més la càrrega financera, és a dir el que es deu als
bancs. Al 2010 s'ha pagat una quota constant de 2.377.522 € i l'any que ve es pagarà una
quota constant de 2.060.512 €, que significa una reducció de 317.000 €, que es deu a la
situació de bonança en els tipus d'interès, però és insuficient perquè a data d'avui encara es
deuen crèdits de l'any 2003.
Tot i això valora positivament la cancel·lació prevista i avançada, que quedarà reflectida en
l'exercici de 2011 de tres crèdits, un per valor de 51.505 €, un altre de 200.080 € i un altre de
76.560 €, signats amb diferents entitats bancàries. Des d'aquest punt de vista és positiu, però
amb la darrera modificació de crèdit s'ha d'afegir el cost d'1.600.000 €. És un préstec inclòs
dintre de l'exercici del 2010 i quedarà en les hemeroteques que l'Ajuntament de Parets durant
el 2010 ha incrementat el deute en 3.450.000 €.
El senyor Martorell continua explicant que la part positiva del deute és que tot i que les
hemeroteques diran això i l'estudi dels pressupostos també, servirà per tirar endavant unes
obres de caràcter social importants, a les quals es referirà més tard, que són realment
significatives per a la població.
En aquests moments el deute total fins al 2020 és d'uns 13.670.000 €, que representa un
percentatge molt important si es té en compte que és un pressupost d'un Ajuntament com
Parets, que pot estar entre una falca de 17.000.000 o 18.000.000 € fins als 22.000.000 o
23.000.000 €. Tenir un deute d'aquest nivell és important.
Amb dades a la mà i prou justificades amb la normativa vigent es compleix el deute viu, i
l'estalvi net, però no s'ha de deixar de dir que la càrrega financera augmenta, és un deute
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futurible i que per tant les persones que més endavant hagin de gestionar el pressupost han de
saber que hi haurà aquest deute. Fet que s'ha de reflectir amb la magnitud com la que s'acaba
de dir, perquè és important saber que hi ha aquest deute i que s'ha de retornar fins al 2020 i
que suposen molt diners els que s'han de tornar any rere any.
No obstant això, CiU valora positivament que s'hagin liquidat els tres crèdits, que fa pensar que
hi ha la voluntat d'intentar eixugar el deute.
El senyor Martorell manifesta que no és el pressupost del seu grup, ja que pensa diferent i en
conseqüència hauria dissenyar un pressupost diferent analitzat des d'una altra perspectiva,
encara que entén que el pressupost de l'any 2011 en el seu conjunt no deixa de reflectir una
situació de crisi, que es veu al capítol I, en l'augment dels ingressos. Vol creure perquè no té
elements per pensar el contrari i vol que es justifiqui l'increment de l'IBI per alta de padrons d'un
6,59% respecte a l'exercici anterior. L'IBI ha baixat, no està tan incrementat en els rebuts, sinó
en què hi haurà més altes, que ha produït aquest increment. També hi ha un augment de l'IAE,
no és una mala dada, si el que es pretén és estimular i incentivar l'activitat industrial i comercial
del municipi.
Deixa constància que en la revisió cadastral i els coeficients que s'han aplicat hi ha hagut
baixes, i molts rebuts estaran per sota del que havien pagat els ciutadans al 2010, i vol
entendre que l'increment és a causa, entre d'altres motius, perquè hi haurà unes altes i en el
seu moment demanarà que l'equip de govern informi de les altes per interpretar millor
l'increment.
El senyor Martorell continua exposant que en el tema de l'IBI a CiU li hauria agradat aplicar el
mínim. Sap que no es pot fer perquè estan en plena revisió cadastral, la qual acabarà al 2013.
Constata que la rebaixa en el coeficient és del 0,045, fet que ha estat beneficiós i que està
dintre de la política de crisi que s'ha comentat abans.
CiU comparteix algunes de les prioritats en inversions dels equipaments. Algunes també són
del seu grup, perquè ha lluitat perquè fossin una realitat, com la construcció de la nova escola
bressol, millores del Barri Antic i els 35.000 € per a la residència, però també posa damunt de la
taula, que en el concepte que ha intentat explicar de crisi, pot discrepar la idoneïtat de la
inversió dels 905.000 € en el Parc Fluvial en aquests moments. Comparteix la inversió, perquè
hi ha un compromís i s'ha d'executar.
D'altra banda, ha canviat de lloc i les pistes d'atletisme no van on havien d'anar, però en el
projecte que ha vist s'intentarà arrodonir la primera part del Parc Fluvial, que més endavant
haurà de continuar per enllaçar amb el campus de la universitat i deixar tota un àrea prou
edificant pel context lúdic, social, esportiu, i educatiu.
Fa servir la paraula idoneïtat, perquè ha esperat i buscat diferents fórmules, potser amb el
concepte de crisi els 905.000 € podien esperar. En tot cas, la decisió del govern és la seva
decisió, CiU posa aquest fet damunt de la taula i intenta valorar i no anar a tant volum de crèdit i
propiciar d'altres prioritats, que potser en aquest pressupost no estan previstes, o estan
previstes amb un altre caire.
L'IBI és un tema que preocupa al seu grup i manifesta que quan un Ajuntament com el de
Parets ha d'invertir en despeses de personal un percentatge molt important, entre un 50 i un
54% del pressupost, tot i tenint en compte la reducció del 3,54%, que ha quedat prou explicada.
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CiU valora que la reducció del 5% és a causa del Decret Llei, que no és lineal i baixa. Hi ha
hagut un ajustament de places, però entén que és insuficient.
Un pressupost que inverteix en seguretat, ordre públic i protecció civil 1.325.346 €, que
representa només un 7%, dintre del context de crisi i potser es crearan més elements dintre
d'aquest context social dur, que la crisi comporta a molts sectors de la societat. Hi ha molts
ajuntaments arreu d'Europa que inverteixen sobre un 10% del pressupost en temes de
seguretat, ordre públic i protecció civil. Creu que això ho havia manifestat d'altres anys i és on
s'ha d'anar, poc a poc.
Un pressupost que inverteix en serveis socials, acció social, promoció social, i assistència a
persones dependents i a cooperació i solidaritat 1.200.000 € està bé. Li agradaria que fos molt
més, i va vinculat amb la idoneïtat que la inversió avui més que mai la despesa número dos
d'actuacions de protecció i promoció s'han d'enfortir amb molts més recursos i amb més
personal.
CiU celebra el que ha dit el regidor sobre que les partides han pujat. Li hauria agradat que
pugessin molt més, perquè hi ha un gran repte i celebra que s'hagi pensat en temes de
personal.
No és el pressupost de CiU un pressupost que gasta en estudis, assessoria i treballs tècnics,
en una plantilla que disposa de 39 funcionaris de carrera, d'un total de 252 de plantilla, entre
l'Ajuntament i el Patronat Municipal, ja que hi ha prou intel·lecte humà i persones amb molta
experiència per inquivir una part molt important en tots aquests estudis, que se subcontracten.
La partida ha baixat, però no el suficient. Aquesta és una partida que encara es pot ajustar,
perquè hi ha personal molt especialitzat i format que podria ajudar. Creu que no tot, però una
bona part dels estudis el podrien realitzar els funcionaris de l'Ajuntament. No obstant això
valora positivament la reducció aproximadament d'un 20%, encara que és insuficient.
El senyor Martorell indica que anteriorment ha exposat la filosofia i ha marcat la preocupació
del seu grup. Ha parlat sobre el tema de personal i ha dit que la reducció era la que era. En el
capítol II acull amb satisfacció la reducció de la partida de lloguers en un 27,75%. CiU ha dit
any rere any que era un tema a preveure i estudiar, perquè s'havien augmentat els lloguers i
s'havien tingut algunes oportunitats en els anys de bonança de tenir més edificis de titularitat
pública, que hauria permès reduir els lloguers, però en tot cas celebra la reducció.
El senyor Martorell creu que encara s'ha de fer més esforç per rebaixar l'esmentada partida,
però CiU acull amb satisfacció la reducció.
Mereix un estudi i una atenció l'increment del 7,39% de la partida d'energia elèctrica. Aquest és
un cost important, si es té en compta que es va invertir una quantitat important en la substitució
d'algunes de les lluminàries actuals per lluminàries de baix consum. No veu la reducció en
xifres després de la inversió realitzada per millorar la il·luminació, i creu que s'ha d'arribar a un
consum molt més sostenible i responsable. Manifesta el seu desconcert per l'augment.
Valora la reducció de la partida d'estudi i treballs, encara que és insuficient.
Valoraria que s'invertís més romanent de tresoreria en la reducció i amortització de crèdits.
Després de totes aquestes reflexions, vol fer les valoracions següents com a grup polític. Indica
que res del que paguen els ciutadans en impostos es tradueix en inversions per millorar el seu
benestar, fet que obliga contínuament a la política del crèdit, denunciada any rere any per CiU.
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Només s'inverteix en despeses ordinàries 170.000 €, que representa un 0,8% del pressupost.
Dintre de la situació actual de crisi és difícil, però s'ha d'intentar lluitar perquè no baixi, ja que
així ho ha fet any rere any. Amb ordinari s'han de portar a terme moltes més inversions de les
actuals.
Amb la política de contenció que demana CiU hauria de permetre reduir més el deute i no
créixer. Finançar el 90% de les inversions del 2011 amb la modificació de crèdit efectuada
representa més deute i l'Ajuntament s'hipoteca més.
El deute a finals de l'any 2011 serà de 12.034.217 €. Diu aquesta xifra perquè els ciutadans
entenguin que és un deute important i que la situació no és preocupant des del punt de vista de
fer fallida, però sí que és preocupant si es té en compte l'època difícil que vindrà, que requerirà
un control i un equilibri pressupostari total.
El senyor Martorell indica que s'hauria d'adquirir el compromís que partides inferiors als 50.000
€ mai puguin anar a crèdit i fer-les amb ordinari o no fer-les. No es pot demanar crèdit per a
partides de 25.000 € o 35.000 €.
Creu que cal trepitjar de peus a terra, reconduir la situació al màxim, perquè la crisi actual
obliga. El 2011 es preveu difícil i obligarà a ser encara més curosos, perquè la crisi apretarà en
despeses per una banda, i minvarà en ingressos de l'altra.
Parets té la sort que és un municipi que pot créixer i des del punt de vista industrial pot generar
recursos. És just recordar i saber que dels 450.000 € pressupostats d'ingressos per llicències
urbanístiques no ha estat una realitat i la mateixa partida per al 2011 preveu uns 200.000 €, que
creu que s'ajusta més i s'ha de tenir en compte.
Venen temps molt difícils i no es poden hipotecar més del que s'ha fet. Reitera que aquest no
és el pressupost de CiU. Ha fet una valoració política de les xifres, de com les veu i com les
canviaria. El vot del seu grup és d'abstenció per tot l'exposat.
Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que no comparteix la idea de
CiU de treballar en la línia de finançar inversions cada cop més amb ordinari. Sap que amb el
pressupost existent, la quantitat de 170.000 € és poca, però s'ha fet un esforç i aquest és l'any
en el qual s'ha destinat més d'ordinari. L'any passat les inversions amb ordinari van ser per un
valor de 100.000 €. De mica en mica intenten treballar en aquesta línia.
Comparteix la idea referent a la partida d'estudis, assessoria i treballs tècnics, sobre
externalitzar menys serveis i que el personal de l'Ajuntament assumeixi les feines. Aquest any
la partida ha tingut un descens important, d'un 21% i continuen treballant en aquesta línia.
Recull la demanda de repartir la documentació del pressupost amb més temps d'antelació per
poder treballar-la. No és per excusar-se, però per posar les coses clares ha de dir que els
serveis tècnic estan sempre a disposició dels grups de l'oposició. Entén que el període és just,
però s'ha de considerar que els últims pressupostos a causa de la crisi econòmica són més
lents i dificultosos de tancar, perquè no és un pressupost de repartir els diners dels ingressos
d'acord amb la política de l'equip de govern, sinó amb la feina afegida de reduir despesa en
aquests darrers tres anys, tenint cada cop menys ingressos i conservant la voluntat social
d'ajudar a tots aquells que més ho necessiten. Afegeix que entén que l'oposició necessiti més
temps, suggeriment que es recull, però volia donar aquesta explicació.
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La senyora Lloret explica que la manifestació realitzada sobre que s'han d'adequar al moment
actual, ha de dir que és el que estan fent. El pressupost és un document viu i les modificacions
de crèdit que es realitzen permeten modular una mica les noves necessitats que es generen.
Del pressupost del 2010 quan es va aprovar, si es compten les modificacions efectuades, els
números canvien. Una de les modificacions realitzades van ser imposades com a
conseqüència del Decret Llei sobre l'amortització del deute amb els diners que s'havien tret del
sou dels funcionaris.
L'equip de govern té la voluntat d'ajudar a tots els ciutadans que més estan patint la crisi, i les
modificacions es van efectuar per complementar totes les despeses generades dels plans
d'ocupació, per la manera de pensar i fer política de l'equip de govern està plenament justificat
el fet de modificar el pressupost i la darrera modificació, és per l'augment de la partida del fons
de contingències per la crisi, tant pel que fa a acció social com ocupació.
És veritat que els números canvien durant l'any, però això és el que permet un document com
aquest, que no està totalment tancat en el moment en què s'aprova, sinó que la llei permet fer
aquestes modificacions.
Respecte al tema de la Biblioteca de Can Butjosa es podria opinar i discutir molt sobre la seva
singularitat. Creu que no toca en aquest moment, perquè és un Ple sobre els pressupostos. Per
a l'equip de govern la Biblioteca de Can Butjosa té un valor afegit molt important. L'equip de
govern no està segur que el fet de traspassar la biblioteca a la xarxa de biblioteques de la
Diputació permeti conservar la seva singularitat. Quan es va prendre aquesta decisió
l'Ajuntament es va assessorar i va veure que no podia ser possible, sinó s'hagués fet.
La senyora Lloret indica que si el que preocupa és que s'incrementi la partida, ha de dir que no
és així. L'Ajuntament no s'estalviaria res sinó s'hagués fet la fundació, perquè l'import que
destina l'Ajuntament a la fundació en aquests moments és per pagar el sou dels treballadors
que antigament estaven dins del capítol I de l'Ajuntament, i ara està a través de la fundació.
Pren la paraula el regidor d'Educació, el senyor Torio, i explica que en el tema de serveis
socials la única rebaixa que hi ha és en el percentatge del sou del personal, la resta de partides
no només es mantenen, sinó que s'incrementen ajudades per plans d'ocupació o per l'aportació
del fons de contingència per la crisi.
La segona qüestió que vol explicar és que no sap d'on surt això que l'equip de govern rebaixa
les partides d'ajuts als discapacitats, ja que es mantenen les mateixes i s'incrementen algunes
altres partides. Hi ha una partida de 21.000 € de suport als discapacitats, una altra partida
d'11.400 € per a l'Associació pe a la Integració dels discapacitats i una altra de 1.500 € per a
l'Associació de Pares del Centre Especial de Treball a Montmeló, a la qual assisteixen
ciutadans de Parets, i les associacions de famílies amb malalts mentals del municipi, amb els
qual es col·laboren perquè presten un servei.
Respecte al PUOSC, el senyor Torio explica que la Generalitat en el 2008-2010 ha fet i està
fent inversions a Parets en temes educatius i de residència per un import de 6.890.000 €. Es
tracta de la nova escola bressol, de la Cuna, 600.000 € de la residència, de l'ampliació del
Pompeu Fabra o de la construcció de la Vila Parietes.
Intervé la presidència i manifesta que ha sentit una sèrie de xifres, les quals s'han d'explicar i
sinó són certes cal dir que no són veritat i d'altres s'han de poder explicar.
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Quan es diu que no cal apurar les ràtios legals, ha de dir que l'Ajuntament no els apura. El
màxim és d'un 110% i l'Ajuntament, com ha dit la regidora d'Hisenda reiteradament, actualment
té una ràtio del 64%. Fins i tot al 2010 es va aprovar una disposició que permetia elevar
aquesta ràtio del 110% al 125% i enguany tot apunta que aquesta ràtio de deute viu es pugui
mantenir en els percentatges legals de 2010. Evidentment la ràtio de l'Ajuntament podria ser
menor, però ha de dir que els ajuntaments són motors de generació econòmica i de riquesa i
per això han d'invertir, sobretot un Ajuntament dinàmic i amb projectes com el de Parets.
L'Ajuntament a part de donar els serveis marcats per llei, fa polítiques de cohesió social i alhora
també és un motor econòmic important.
Pel que fa als ingressos Parets té uns ingressos molt consolidat i això fa que l'Ajuntament de
Parets tingui una capacitat financera per invertir. Com sempre diu, es pot endeutar aquell que té
ingressos i Parets és un Ajuntament amb uns ingressos consolidats i estables i per això pot
endeutar-se.
La presidència indica que referent a la xarxa i espais verds que passa de 6.000.000 € a
4.000.000 €, o sigui 2.000.000 € menys, explica que es compara 2010 amb el 2011, però al
2010 quan es posen els 6.000.000 € hi ha les inversions, de les quals eren 834.000 € al Barri
Antic, 400.000 € a xarxa viària, 300.000 € en participació ciutadana, i d'altres quantitats. Al 2011
no hi ha inversions perquè s'ha subscrit el préstec al 2010, llavors és quan surt aquesta
diferència.
Pel que fa al tema de les subvencions atorgades i referent a què Montornès havia aconseguit
una subvenció de 3.000.000 € per a la residència ha de dir que és mentida i vol que quedi clar.
Montornès va sol·licitar 3.000.000 € i li van concedir 560.000 €. S'ha de donar una informació
correcta. Afegeix que Montornès va aconseguir una altra subvenció per un import de 249.000 €
d'un altre projecte. En total va aconseguir 800.000 €.
El PUOSC ha concedit al municipi de Parets aproximadament 1.300.000 €, repartits en els
projectes següents: per l'arranjament de la planta baixa i façana de l'Ajuntament de 38.000 €;
per la millora i accés al Barri de Can Riera 30.000 €; per la millora de la reurbanització i dels
serveis del Barri Antic 487.000 €; per l'adequació del pàrquing de vehicles del centre
d'assistència primària 119.000 €; i pel centre de formació de Cal Jardiner 500.000 €; i per a la
millora de la urbanització del Barri del Raval 123.000 €.
La regidora del NOPP també ha fet referència al municipi de l'Ametlla i ha de dir que no ha
rebut 1.000.000 € per l'escola bressol, sinó que d'1.496.000 € ha rebut 622.000 €.
La presidència continua explicant que els números s'han d'ajustar a la realitat i s'han de dir amb
coneixement de causa, perquè sinó poden crear confusió. Els números són els que són i de
3.000.000 € que va sol·licitar l'Ajuntament de Montornès només li han atorgat 560.000 €.
Aquesta és la realitat.
Pel que fa al tema del PUOSC l'Ajuntament de Parets ha rebut les subvencions
proporcionalment que li pertocaven, tot i que sempre és insuficient, però val a dir que les
quantitats rebudes responen a les necessitats plantejades.
S'han comparat partides i programes i hi ha un fet important i és que també es compara inclòs
el capítol I, i això no és bo perquè s'ha de tenir en compte que hi ha una reducció del capítol. Si
es compara l'any 2010 amb el 2011 és evident que hi ha una reducció, perquè el capítol I és

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

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

menor, fet que desvirtua les comparacions realitzades.
L'Ajuntament durant tota aquesta legislatura ha estat conscient de la realitat social i econòmica
del municipi. S'han fet esforços important en reducció com en la partida d'estudis i assessoria,
que es redueix en una quantitat important, com també la partida de lloguers. Durant aquests
anys s'ha efectuat una política de reducció de la despesa, d'una bona gestió i s'ha mantingut la
inversió. Insisteix que l'equip de govern entén que l'Ajuntament és un motor econòmic del
municipi, i no es pot quedar quiet sense fer absolutament res, sinó que ha de ser una
administració dinàmica, activa i generadora d'ocupació.
L'Ajuntament de Parets pot explicar sense complexes la seva gestió, i pot sentir-se orgullós
perquè fa inversió, genera riquesa i ocupació, i treballa per la cohesió social, que és una de les
prioritats que l'equip de govern ha mantingut durant aquests anys.
S'obre un torn de posicionament de vot als diferents grups.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup ja ha manifestat que
s'abstindrà, perquè considera que el pressupost és poc social. Indica que tenia pendent un torn
de rèplica. Algunes de les manifestacions efectuades són d'aquestes que a vegades diu i es
manté que, a vegades els números es poden ordenar com sembli convenient. El NOPP en cap
moment no ha dit que les modificacions realitzades en el pressupost del 2010 no fossin
justificades, ha dit que es va aprovar el pressupost amb una reducció del 5%, i que el resultat
global és un increment del 3%. En cap moment ha dit que les modificacions no fossin
justificades.
Pel que fa al tema de la singularitat de la biblioteca de Can Butjosa, el NOPP està convençut
que es pot mantenir la seva singularitat dintre de la xarxa de la Diputació, perquè hi ha
exemples d'altres biblioteques que així conserven la seva singularitat, per això continua
manifestant i indicant que comportaria una reducció i que seria important de fer-ho i de portar-lo
a terme.
Respecte a l'assistència a persones dependents, si es miren el pressupost del 2010 era de
73.000 € i al 2011 hi ha una reducció.
No troba lògic que l'equip de govern vegi normal el tema del préstec i endeutar-se amb
3.450.000 €, només perquè està dintre de ràtio, ja que la situació actual és de crisi global, amb
molts problemes per a la població. Les ràtios no estan perquè s'apurin, perquè si s'apuren o t'hi
acostes és que estàs en una situació complicada. No és normal que un ajuntament s'endeuti
d'aquesta manera. L'any que ve hi ha eleccions i els projectes que no s'han executat al llarg
d'aquests anys s'han de portar a terme ara corrents, corrents. Segurament és per això el deute i
el préstec. L'equip de govern haurà de respondre davant de la població dels deutes, que
s'empaqueten i es llencen cap a endavant, cap a les properes generacions.
La senyora Martí continua exposant que respecte al tema de serveis socials, ha comparat el
pressupost de l'any passat amb 879.000 € i aquest amb 917.000 €, utilitzant les dades
facilitades per l'equip de govern. Tots els números als quals s'ha referit ha estat comparant
2010 i 2011 i és cert que en la partida de xarxa viària hi ha 0 €. Que estigui posat en una altra
partida o en un altre lloc, potser sí, perquè si hi ha un sot aquest s'haurà de tapar i sinó es
modificarà la partida, que potser hi ha 0 €, per deixar-la oberta i després efectuar una
modificació quan les necessitats obliguin i apretin.
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Respecte al tema del PUOSC, ha de dir que Parets no és cap exemple que li hagin donat
moltes quantitats, perquè de les que ha parlat són per al 2012, que siguin efectives en aquests
moments només són els 487.000 € del Barri Antic i 38.000 € de l'arranjament de la façana de
l'Ajuntament, tot el que s'ha dit de donar compte del primer número són del 2012. Estan al 2010
i encara falten dos anys. S'han acumulat al final de tot el termini.
Pel que fa a la residència i centre de dia de Montornès, al NOPP li consta que la subvenció era
de 3.000.000 €, potser això és el pressupost global i l'aportació és de 560.000 €. L'Ametlla del
Vallès potser passa el mateix, en qualsevol cas quan van sortir les dades globals Parets era el
municipi menys beneficiat pel PUOSC. Això és així mirat globalment i mirats els percentatges.
Quant a la reducció de lloguers que s'hi han referit a la rèplica i el seu grup no ho ha comentat, i
considera que ja tocava que s'eliminessin lloguers, que s'han pagat durant molts anys sense
cap mena d'utilització. Reitera que ja tocava que això arribés i encara toca en molts més
apartats.
La reducció que consta en el pressupost és un desplaçament de números, perquè el lloguer
d'HabitaParets, SL s'utilitza com a percentatge de reducció i no és que l'Ajuntament no el pagui,
el paga igualment però ho fa via HabitaParets, SL. Per l'exposat, el percentatge de reducció no
és tan real com hauria de ser, perquè una part del lloguer es paga a través d'HabitaParets.
En qualsevol cas, la justificació de vot del NOPP va en el sentit que considera que el
pressupost és poc social, a causa de la reducció de determinades partides, i el vot és
d'abstenció.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que ha explicat abastament i el millor
possible, el punt de vista del seu grup en temes en què discrepa, que canviaria i que faria
diferent. És el punt de partida del seu grup. Ha parlat del tema financer, de la càrrega financera
i sobretot de la seva idoneïtat.
No obstant això, com ja ho ha explicat abastament i ha intentat ser el més curós possible,
manifesta que el vot de CiU és d'abstenció, bàsicament perquè aquest no és el seu pressupost
i perquè el faria d'una altra manera.
Intervé el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i manifesta que com s'ha vist i comprovat a partir
de les àmplies explicacions que s'han donat, l'equip de govern presenta un pressupost del qual
es poden dir moltes coses, però en primer lloc el que caldria és evidenciar que s'adequa a
l'actual situació de crisi econòmica.
Creu sincerament que s'ha fet un treball acurat pel que fa a la previsió d'ingressos. Un treball
molt de caràcter tècnic de perfilar amb exactitud una previsió ajustada a l'escenari que es
trobaran al 2011.
Quant a les despeses, ha de dir que s'ha presentat un pressupost que es pot qualificar
clarament, primer de contenció de la despesa, i en segon lloc, de decidida voluntat social.
El pressupost comparat amb el de l'any anterior experimenta una reducció superior al 10% si
s'incorpora la modificació pressupostària de l'exercici actual i si no s'apliqués es parlaria d'una
reducció a l'entorn del 18%.
Es tracta d'un pressupost que de manera molt clara, des del punt de vista econòmic, evidencia
que tira avall i s'ajusta a l'estat actual de crisi econòmica. Es mantenen però tots els serveis, és
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més s'ha de dir clarament que alguns es racionalitzen i es milloren de manera clara, es millora
l'eficàcia i la qualitat del propi servei a partir d'un bon estudi o una bona anàlisi de com s'ha de
dur a terme, millorant fins i tot la qualitat en alguns dels casos, i amb independència d'això val
la pena insistir que en alguns aspectes es continua fins i tot implementant noves coses.
El senyor Tarrés continua explicant que en concret hi ha una que té la seva transcendència,
que és la continuïtat de la modernització de l'Administració i particularment de l'Administració a
partir de les noves tecnologies quant a l'atenció directa al conjunt de la ciutadania,
paral·lelament a aquesta qüestió que acaba de citar es dóna, i creu que és un nou exercici de
responsabilitat política, un nou cop d'estisores a aquelles despeses que es podrien qualificar,
sinó d'imprescindibles almenys minorables. Algunes són significatives i val la pena, que malgrat
que s'hagin citat en alguns casos amb detall, si més no de manera genèrica citar-les i en
particular les despeses de lloguer.
Sembla molt significatiu que, des del punt de vista polític, s'hagi optat per la reducció de les
despeses de lloguer que es poden xifrar a l'entorn del 30% o la continuació en la reducció de
les despeses d'estudis i treballs, a l'entorn del 20%, o les pròpies subvencions a les entitats,
que ningú ha dit, però que s'han afrontat amb rigor i sentit comú. Si els funcionaris i treballadors
de l'Ajuntament, en funció del Reial decret es demana la reducció del 5%, també és lícit i legítim
demanar a les entitats que es comprimeixin una miqueta i ajudin, que facin pinya, i s'explicarà
que es preveu una reducció del 5%.
Es redueixen les despeses en activitats de tot tipus i de totes les àrees de l'Ajuntament, i val la
pena reflectir-lo. Un esforç tan des del punt de vista tècnic de tornar a revisar exactament tot
allò que es fa i com es pot millorar amb menys despesa i d'altra banda, de voluntat política que
cada regidor, en l'àrea de la seva competència, decideixi prescindir de executar coses, que a
tot els agrada fer, però que saben que en un context com l'actual es poden deixar de realitzar.
Això requereix un esforç polític i tècnic com l'efectuat, que val la pena ressenyar.
També s'han reduït les despeses de personal. Aquelles que castiguen més durament a les
administracions, que són la càrrega forta que abans d'obrir la porta cada matí es troben de
manera fixa i per tant aquí els equilibris, les negociacions, revisar exactament que es fa amb la
plantilla, com es pot millorar, com es poden canviar coses, ha tingut els seus fruits i val la pena
recollir-lo.
El senyor Tarrés continua exposant, que d'una altra banda ha de deixar clar que aquest és un
pressupost que preveu la finalització d'inversions previstes per aquesta legislatura. Com és
lògic aquest govern ha assumit alguns compromisos amb els ciutadans, i ha d'acabar la
legislatura executant les inversions que s'ha compromès.
Val la pena significar dues o tres inversions, que són prou importants per allò que comporten.
Una és tot l'entorn del Parc Fluvial i particularment les pistes d'atletisme, que és una iniciativa
provinent d'una sol·licitud ciutadana a través d'un procés de participació.
Una altra qüestió que diu bastant d'aquest govern és el fet que l'altra gran inversió per a
l'exercici vinent sigui una nova escola bressol. Si fins fa poc Parets era un dels municipis que
l'educació la tenia com a bandera, això és una prova més que per a l'equip de govern
l'educació, que també genera cohesió social, continua sent en aquests moments de crisi la
seva bandera, perquè també forma els ciutadans i ajuda a tenir millors ciutadans, i ajuda en
general a les famílies, que en un moment com l'actual, ho agrairan i ho necessiten de ben
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segur.
El senyor Tarrés indica que per altra banda, hi ha una part de la inversió dedicada al Barri Antic
i en aquest final de legislatura i de govern és important que es pugui rematar. És un compromís
que es va assumir, durant anys havia estat una llarga reivindicació ciutadana i en aquest
context, malgrat que la crisi hi sigui, els ciutadans del Barri Antic se'ls hi ha d'acabar de fer a
allò que es va comprometre el govern, que és concretament millorar el tram del carrer
Barcelona i la confluència amb el carrer Major. És la continuïtat del que ja s'ha fet en el carrer
Sant Antoni i que tothom sap que vol dir una transformació important per als vianants i
d'humanitzar un Barri Antic que necessitava aquesta transformació.
També es dedicarà una partida a l'elaboració de projectes per inversions compromeses per a
l'any següent per al 2012. Són inversions lligades a unes subvencions aconseguides en el
PUOSC per al 2012. Fer aquest any un treball de preparació dels projectes evidencia un
exercici de responsabilitat del govern, envers al proper govern municipal, que sigui qui sigui
tindrà la feina feta, disposarà d'una part del finançament i només haurà de posar-se a treballar
per fer allò que saben que en aquests moments també és un compromís que no es pot
executar per manca de finançament i de subvenció, i que haurà de quedar per al 2012.
Ha de dir també que en contrast amb la retallada que s'ha vist en moltes partides, es mantenen
i s'incrementen les partides de caire social. Les partides d'atenció directa a les persones i
singularment les partides destinades a ocupació, formació ocupacional o atenció directa social,
són un fidel reflex de la voluntat del govern d'estar al costat dels que més pateixen la crisi en
una conjuntura com l'actual.
És per tant, en definitiva i tornant al que ha dit a l'inici de la intervenció, que un pressupost que
resumiria com a pressupost de contenció de la despesa i d'una inequívoca voluntat de projecció
social. Està pensat per seguir prestant els serveis que els caracteritza com a un municipi de
qualitat i pensat sobretot per estar al costat d'aquells col·lectius que pateixen més els efectes
de la conjuntura econòmica de crisi actual.
ICV-EUA entén que és el millor pressupost per a un dels pitjors moments que a travessa la
ciutadania a l'igual que el travessa el conjunt del país. Està convençut que serà una bona eina
per continuar ajudant als ciutadans de Parets i per continuar cohesionant socialment i
dinamitzant econòmicament el municipi.
A partir de l'1 de gener de 2011 s'haurà de gestionar amb eficàcia i eficiència i aquest és el seu
compromís.
Intervé el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i exposa que s'han dit moltes coses
i s'han matisat moltes més i poques coses es poden afegir a les explicacions donades, però sí
que el grup municipal Socialista li interessa traslladar en aquest context i en aquest debat una
reflexió sobre les causes i els motius que l'ha portat a presentar aquests comptes.
Com és evident, enguany el disseny i l’aprovació dels pressupostos municipals, es planteja en
un context atípic respecte als anys de bonança econòmica. Un fet, que pràcticament els
darrers dos anys, continua sent “el suma i sigue” d’una situació de crisi que malauradament
sempre pateixen els que menys tenen.
Un context de recessió econòmica general en la qual les administracions públiques tenen
l’obligació de treballar, en la mesura de les seves possibilitats, perquè els comptes que es
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presentin vagin en la línia de garantir, encara més, els recursos per la cohesió social i l’atenció
a les persones.
El seu grup és conscient de la dificultat que això comporta. És conscient de la dificultat que
suposa trobar els equilibris necessaris entre una clara recessió d’ingressos, com s'ha explicat
aquí, i les depeses, del tot inevitables, que té aquest Ajuntament com són els diversos
contractes de manteniment, els serveis de la via pública, les despeses de personal, la recollida
de residus o les polítiques socials, entre altres.
Tot i així aquest fet no fa perdre de vista a l'equip de govern que la seva obligació és proposar i
explicar els ciutadans i les ciutadanes de Parets les coses tal i com són. Explicar-les amb el
rigor de la veritat, fugint de manipulacions i sense aixecar falses expectatives.
Saben que a aquestes alçades no és cap notícia dir que es troben davant d'una crisi múltiple,
però malgrat no ser una novetat pot ser convé a tots plegats per poder interpretar aquests
comptes, que es viu una crisi econòmica, profunda, global i sistemàtica i que a més a més
apunta directament a la línia de flotació del model de l’Estat de Benestar.
Que es viu també una crisi de la política, motivada per la percepció de la mateixa societat que
la política és incapaç de resoldre els seus problemes globals i que es veu agreujada també per
una percepció de desconfiança, descrèdit o llunyania respecte de la ciutadania.
convé recordar que els ciutadans de manera general també estan cansats de la
instrumentalització partidista d’aquells temes que tan afecten a la seva vida social i econòmica
sense obtenir totes les respostes als seu problemes.
Que es viu una crisi de les institucions internacionals que posa especialment de manifest la
feble resposta dels països més poderosos del món, davant la necessitat de procedir a una nova
regulació dels mercats financers a nivell global.
I fins tot podríem afegir-hi que es viu també una crisi cultural i de valors, avui greument
qüestionats, com el de la solidaritat, negada per una tendència creixent cap a l’individualisme i
la pròpia idea de progrés.
És clar que aquesta situació genera una incertesa molt difícil de gestionar políticament. I és que
feia molt de temps que no es trobaven amb pares tant preocupats perquè avui pensen que els
seus fills ho tindran pitjor que ho tenen ells, quan fins ara els pares estaven convençuts que els
seus fills viurien millor. I perquè, a diferència del que va succeir als 90, d'aquesta situació
econòmica que pateixen els ajuntaments no es sortirà gràcies a un nou boom de la construcció
residencial.
Permetin que el s’hi traslladi una percepció personal, d’àmbit local que ha pogut comprovar, i
que de ben segur coincidiran amb ell. Aquests dos darrers anys estan sent especialment durs,
i no pas perquè han treballat molt, que ho han fet, ni perquè han dedicat moltes hores de les
seves vides a gestionar els assumptes col·lectius del poble, que és seva obligació com a
polítics i servidors públics que són, sinó perquè aquests anys, de manera molt especialment
crua, han vist com moltes famílies, com molts homes i dones, veïns i veïnes de Parets, gent
senzilla, humil i treballadora, han perdut la seva feina, entrant així en un carreró que, com tots
saben, és ple d'incerteses i de preocupacions.
I és que quan una persona que ha treballat sempre perd la feina, el món se li torna hostil i
incomprensible, i quan un jove que ha acabat els seus estudis i no pot emancipar-se perquè no
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troba una feina digna i ni pot accedir a un habitatge a un preu assequible per no ser "solvent"
davant de les entitats bancàries, no poden dir que estan satisfets de la mateixa manera que
tampoc poden dir que les coses van com voldrien que anessin quan els avis, sovint amb
pensions escasses, han de fer-se càrrec dels néts i han d'ajudar com bonament poden els fills,
just en el període de les seves vides en que més tranquils haurien d'estar.
Això és una realitat, evidentment no és exclusiva de Parets, però que afecta de manera directa i
condiciona, més enllà dels plantejaments polítics de cadascun, acords com el de la setmana
passada sobre les ordenances fiscals i com el que pretenen aprovar avui dels pressupostos
municipals pel 2011.
Malgrat això, l'equip de govern sempre ha defensat que aquesta situació no els ha d'instal·lar
en el pessimisme, sinó en una actitud responsable que permeti prendre les decisions més
justes amb la total predisposició per arribar als millors acords i tirar endavant aquelles
polítiques, que amb convicció, serietat i fermesa ajudin als que més ho necessiten.
Continuen pensant que és necessari establir un compromís de tots els grups polítics en
aquests tipus exercicis. Quelcom que no m’ha semblat hagi interpretat el principal grup de
l’oposició d’aquest ajuntament, no només perquè hi ha eleccions l'any que ve, sinó segurament
perquè és el seu tarannà i la seva forma de veure interessada les coses.
I ho entenen així convençuts que només d’aquesta manera tots contribuiran positivament
perquè Parets no sigui un poble on les desigualtats i les injustícies augmentin com a
conseqüència d’aquesta situació de crisi.
Convé que els ciutadans i les ciutadanes de Parets sàpiguen que el seu Ajuntament està
utilitzant de forma adequada els instruments i els recursos de què disposa, malgrat la seva
limitació per fer front a la totalitat de serveis que necessiten.
Com tots saben, aquest mateix Ple Municipal va aprovar la setmana passada congelar les
taxes i els impostos municipals amb la finalitat d'alleugerir els efectes de la crisi en determinats
sectors de la població.
En definitiva es va acordar l'establiment d'una menor entrada d'ingressos, que comporta que
s'hagin de fer nous esforços pel que fa la despesa corrent, però que en cap cas, com ja s’ha dit
aquí, afecta les partides relacionades amb l'enfortiment de la cohesió social, perquè aquesta és
la prioritat d’aquest equip de govern municipal i he d’interpretar per el que he escoltat que
també ho és del grup de CiU.
Creu que la regidora d’Hisenda i els companys, regidor de Serveis Generals i el regidor de
Serveis Personals han fet una excel·lent presentació dels pressupostos, però no només han
presentat simplement uns comptes, sinó que des de les seves explicacions i amb els números
que han donat, poden interpretar clarament un conjunt d’idees, de criteris, de propostes i de
mesures que ajudaran a seguir gestionant en òptimes condicions els serveis municipals que
dóna aquest ajuntament.
I amb aquesta perspectiva és amb la qual s'han de mirar els comptes per a l’exercici del 2011 i
de on es desprenen les conclusions com que la principal prioritat d’aquest equip de govern és
la lluita contra l’exclusió social, l’atur i les desigualtats socials i que intuint que segurament
també ho és de la resta de forces polítiques representades avui, que possiblement el que
haurien de saber fer, és esdevenir-se com aliats en la lluita, sense instrumentalitzar els temes,
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com li ha sembla que avui s'ha instrumentalitzat en alguns apartats.
El senyor Lucio Gat continua exposant que l’equip de govern manté una actitud ferma i
responsable en l’elaboració dels comptes pel 2011, per sobre dels interessos de partit i
sobretot parlar clar i seguirà parlant clar, davant la ciutadania, respecte de la gravetat de la
situació i dels sacrificis necessaris, per fer-hi front.
Malgrat tot, no han d’oblidar que Parets té la fortalesa i la determinació necessàries per sortir
ben posicionat d'aquesta situació, de la qual de ben segur sortiran en l’elaboració de propers
pressupostos, i que possiblement també és temps de començar a pensar i a generar el debat
entre nostra ciutadania, sobre la sostenibilitat futura del nostre Estat del Benestar, amenaçat
per aquesta situació econòmica tan negativa. Un Estat del Benestar que entre molts van
construït i al que les forces d’esquerres d’aquest país no volen renunciar.
Continua exposant que cal una major corresponsabilització política i institucional per fer front a
aquesta situació econòmica i ser capaços de treballar conjuntament amb la ciutadania per
posar en valor tot allò que es públic. Aquesta és la manera de no tornar a caure en la trampa de
l'individualisme ferotge que és el que ha portat aquesta crisi econòmica que viviuen i que és
també l'origen de comportaments individuals i de vegades delictius, mancats de tota ètica cívica
i política, no només en el camp de la política, sinó també en qualsevol altre camp.
En resum, El grup municipal Socialista, creu que elaborar uns pressupostos i alhora poder tenir
la capacitat suficient per afrontar una crisi com la que es viu, implica en primer lloc, posar-se al
costat dels que més la pateixen. Que és justament el que fan, posar-se al costat dels que
pateixen i patiran situacions d’atur, amb els quals han de fer front al cost de les hipoteques o
amb els que veuen com es redueix la seva capacitat adquisitiva any rere any.
Per tot això aquest pressupostos tornen a ser el millor exemple del compromís de l'equip de
govern de mantenir el pes de les polítiques socials. Perquè no volen que els més febles hagin
de pagar el cost de l’ajustament econòmic, i perquè els de sempre, de cap de les maneres han
de pagar pels errors, imprevisions i excessos d’uns pocs.
Intervé la presidència i exposa que l'equip de govern sempre ha anteposat els interessos
col·lectius als interessos partidistes. Ho diu perquè les obres del PUOSC del 2012, l'equip de
govern podria haver-les demanat que fossin al 2010 o 2011 i no li ha importat que sigui després
de les eleccions municipals de 2011.
Respecte a empaquetar deute per a les futures generacions, ha de dir que a part de deute
també deixen altres coses a les futures generacions, com tres escoles bressol, una residència
d'avis, una escola de música, dos centres culturals, una piscina municipal, un nou pavelló,
instal·lacions esportives noves com el camp de futbol, espais i places de relació ciutadana, la
Linera, Cal Jardiner, rehabilitació d'edificis com la Marineta, la Cooperativa, habitatges per a
joves, creació de sòl públic, fomentar els processos participatius i sobretot un gran treball per
mantenir i millorar la cohesió social.
La presidència continua exposant que Parets sempre ha tingut uns equipament d'alta qualitat,
que ha donat resposta a la necessitat de la ciutadania. L'equip de govern sempre ha estat
avantguardista en els equipaments que han donat una qualitat de vida important al municipi.
Insisteix en la reflexió que s'endeuten per fer equipaments, els quals queden per al poble i
milloren la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

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

Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
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:
1. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2011,
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:
PRESSUPOST GENERAL PER A 2011
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

EUROS
11.024.600,00
225.000,00
3.528.320,78
5.660.312,76
65.670,84
20.503.904,38

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

EUROS
0,00
0,00
0,00
20.503.904,38

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

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

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
8.996.235,09
7.995.118,81
446.845,25
894.667,59
18.332.866,74

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
VII
Transferència de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
170.000,00
0,00
0,00
1.964.140,16
2.134.140,16
20.467.006,90

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

EUROS
11.024.600,00
225.000,00
2.730.537,96
3.642.895,00
61.006,00
17.684.038,96

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
IX
Passius financers
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

EUROS
0,00
0,00
0,00
17.684.038,96

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

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

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i serveis
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
6.143.277,13
7.354.393,29
446.125,25
1.606.103,13
15.549.898,80

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
VII
Transferència de capital
VIII
Actius financers
IX
Passius financers
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
155.000,00
15.000,00
0,00
1.964.140,16
2.134.140,16
17.684.038,96

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
III
Taxes i altres ingressos
IV
Transferències corrents
V
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS CORRENTS

EUROS
532.550,32
2.728.853,30
964,84
3.262.368,46

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VII
Transferència de capital
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

EUROS
15.000,00
15.000,00
3.277.368,46

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

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

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
I
Despeses de personal
II
Despeses de béns corrents i s.
III
Despeses financeres
IV
Transferències corrents
TOTAL DESPESES CORRENTS

EUROS
2.673.783,46
588.265,00
320,00
0,00
3.262.368,46

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL DENOMINACIÓ
VI
Inversions reals
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

EUROS
15.000,00
15.000,00
3.277.368,46

HABITAPARETS SL
PREVISIÓ D'INGRESSOS
CAPÍTOL
III
IV
V

CAPÍTOL
I
II
III

DENOMINACIÓ
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
TOTAL INGRESSOS
TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS
PREVISIÓ DE DESPESES
DENOMINACIÓ
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
TOTAL DESPESES
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES
Resultat (ingressos – despeses)

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

EUROS
289.796,34
0,00
3.700,00
293.496,34
293.496,34

EUROS
179.174,50
77.024,36
400,00
258.648,86
256.598,86
36.897,48

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

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Plantilla anual de personal
Any 2011
1. Personal funcionari

ESCALA

SUBESCALA
Secretaria

Habilitació de
Caràcter Nacional

IntervencióTresoreria
Tècnica

GR
UP

P
L
A
C
E
S

SITUACÍÓ

DENOMINACIÓ DE
LA PLAÇA

CLASSE
-

Secretari/a

A1

1

1VC

-

Interventor/a

A1

1

1FC

-

Arquitecte

A1

1

1CS

4

2FC

T.A.G.

A1

1ER
Administració
General

Administració
Especial

1CS
Administratiu/va

-

Aux.
Administratiu/va

-

Tècnica

-

Serveis Especials

Comeses especials

Administratiu/va de
Serveis Generals

C1

15

8FC

Aux.
Administratiu/va

C2

2

2VC(F)

Arquitecte Tècnic

A2

1

1ER

Eng. Tècnic/a
Industrial

A2

1

1VC

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

1FC

7VC(F)

1VC(F)
A.S-Cultural
Policia Local o
Vigilants

1

1ER

Inspector

C2
A2

1

1FC

Sergent

C1

3

1FC
2VC(PI)

Caporal

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

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

C2

4

4FC

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

GR
UP
ESCALA

SUBESCALA

DENOMINACIÓ DE
LA PLAÇA

CLASSE

Agent

C2

P
L
A
C
E
S
21

SITUACÍÓ

16FC
2VC
1CS
1FP
1FI

Personal d’Oficis
Subalterna

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

-

Encarregat/da de
Manteniment

C2

1

1FC

Capatàs

C2

1

1FC

Conserge

AP

1

1FC(F)

TOTAL

64

Promocions Internes

-2

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

62

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

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

2. Personal laboral
G
R
U
P

PL
AC
ES

Arxiver/a

A1

1

1LT(PI)

T.A.G.

A1

1

1LT

Arquitecte Tècnic

A2

2

1LF

Arxiver/a

A2

1

1ER

Treballador/a Social

A2

4

1LF

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

SITUACIÓ

1LT

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

13

7LF
2LT
4VC(PI)

Delineant

C1

2

1LF
1LT

Director/a Piscina

C1

1

1LF

Responsable Mitjans Comunicació

C1

1

1LF

Tècnic/a Auxiliar Comptable

C1

1

1LF

Tècnic/a Auxiliar Medi Ambient

C1

1

1LF

Inspector/a Carrer

C1

1

1LT

Auxiliar Administratiu/va

C2

17

8LF
8LT
1ER

Auxiliar de Biblioteca

C2

6

4LF
2LT

Auxiliar Mitjans Comunciació

C2

5

4LF
1LT

Encarregat/da Obres Jardineria

C2

1

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

37

3

3LF

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

Oficial 1ª Oficis

G
R
U
P

PL
AC
ES

C2

14

SITUACIÓ

6LF
7LT
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

129

Promocions Internes

-6

Personal Funcionarització

-11

TOTAL PERSONAL LABORAL

114

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

PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Plantilla anual de personal
Any 2011

1. Personal funcionari

ESCALA

Administració
Especial

SUBESCALA

Tècnica

CLASSE

CATEGORIA

Diplomada

Tècnics Mitjans en
Educació

G
R
U
P

PL
AC
ES

SITUACIÓ

A2

10

10FC

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

38

10

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

G
R
U
P

PL
AC
ES

SITUACIÓ

Professors d’Escola Bressol

A2

14

6LF
5LT
3VC(PI)

Auxiliars Mestre d’escola

C1

18

11LF
7LT

Professors de Primària

A2

22

18LF
4LT

Professors de música

A2

13

8LF
3LT
1ER
1VC

Tècnica educació infantil

C1

Auxiliar administrativa

C2

1

1LT

1

1LT

TOTAL

69

Promocions internes

-3

TOTAL LABORAL FIX

66

VC: Vacant FC: Funcionari/a de Carrera ER: Excedència amb Reserva LF: Laboral Fix
LT: Laboral Temporal(PI): Promoció Interna

2. 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 .
3. 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.
4. 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.
5. 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.
La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde

39

