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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 20 de desembre de 2007 
Horari: de 20.05 h a 22.40 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
José Antonio Morguí Castelló, 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-EA 
Sònia Ramírez Domínguez, interventora 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Susanna Villa Puig, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Donar compte del manifest llegit per últim atemptat comès per la banda 
terrorista ETA. 

Serveis Personals 

2. Aprovar, si procedeix, sol·licitar la delegació de competències per a les 
escoles bressol municipals, corresponents al procés de preinscripció i 
admissió d’alumnes. 
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Serveis Generals 

3. Aprovar, si correspon, la creació d’una comissió especial d’estudi i confecció del 
nou Reglament orgànic municipal (ROM) i el Reglament del Síndic Municipal de 
Greuges. 

4. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Reglament de distincions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

5. Acordar, si escau, iniciar l’expedient de modificació de l’escut de Parets del 
Vallès. 

6. Acordar, si procedeix, l’elecció del jutge de pau titular i substitut. 

7. Ratificar, si correspon, un Decret d’Alcaldia relatiu a l’aplicació de les noves 
tarifes per al servei urbà de taxi, aplicables a l’any 2008. 

8. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 
l’exercici de 2008. 

9. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pressupost General i la Plantilla de 
Personal de l'exercici 2008, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i del 
Patronat Municipal d'Ensenyament. 

Mocions de la Junta de Portaveus 

10. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià en relació a les emissions de 
TV3. 

11. Moció relativa a declarar el municipi de Parets del Vallès “zona lliure de 
transgènics”. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Donar compte del manifest llegit per últim atemptat comès per la 
banda terrorista ETA 

Prèvia la vènia, el secretari dóna compte del manifest relatiu a l’últim atemptat 
comès per la banda terrorista ETA, que té el text següent: 

“Arran de l’atemptat de dissabte passat al sud de França que ha costat la vida als 
agents de la Guàrdia Civil, Raúl Centeno, i Fernando Trapero, volem fer palès el 
rebuig més absolut al terrorisme i refermar el nostre compromís amb la democràcia 
i la llibertat, uns valors que són patrimoni de tots els ciutadans que practiquen la 
convivència pacífica. 

Volem expressar igualment el nostre sentiment de dolor i solidaritzar-nos amb els 
familiars de les víctimes, alhora que demanem la unitat de totes les forces 
democràtiques en la lluita contra el terrorisme i mostrem el nostre suport a la tasca 
que desenvolupen els cossos i forces de seguretat de l’Estat. 

Tot i la indignació que ens provoca aquesta última acció criminal d’ETA, fem una 
nova crida al diàleg i a la defensa de l’estat de dret, les llibertats i la democràcia.  

Hem aturat uns minuts la nostra activitat per expressar el rebuig contra el terror i el 
menyspreu de la vida humana, i refermar-nos en la convicció que la pau continua 
sent l’únic camí per viure en llibertat. 

Parets del Vallès, desembre de 2007” 
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Serveis Personals 

2. Aprovar, si procedeix, sol·licitar la delegació de competències per a 
les escoles bressol municipals, corresponents al procés de 
preinscripció i admissió d’alumnes 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que 
tenint en compte el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula l’ensenyament 
infantil de 0 a 3 anys, o també denominat primer cicle d’educació infantil i els 
requisits dels centres, en concret l’article 20 de l’esmentat Decret que estableix la 
possibilitat de delegar competències als ajuntaments en els àmbits de preinscripció 
i admissió d’infants, les relacionades amb la resolució dels expedients 
d’autorització i també  les relacionades amb els consells de participació de les llars 
d’infants. 

Pel que fa als àmbits del procés de preinscripció i admissió i els consells de 
participació de les escoles bressols municipals, el Servei d’Educació valora 
positivament l’assumpció d’aquestes dues competències, que ja s’exercien abans 
de l’entrada en vigor del Decret, en concordança amb l’apartat IV de 
corresponsabilitat dels ajuntaments amb l’educació del Pacte Nacional per a 
l’Educació i atès el fet de sol·licitar la competència relacionada amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants als centres públics, que no implica regular els 
centres sostinguts amb fons públics, perquè aquest no és un ensenyament reglat i 
no és obligatori, encara que el Ministeri ha fet una proposta, i si es fa obligatori el 
fons de finançament augmentarà, i implica que l’Ajuntament podrà establir altres 
criteris en el procés d’admissió, a més dels criteris bàsics que estableix el nou 
Decret d’Admissió. 

El senyor Torio continua explicant que l’Ajuntament vol agafar els criteris de la 
Generalitat i augmentar-los amb criteris propis, que recullen les Ordenances fiscals 
i atès el fet de sol·licitar aquesta competència relacionada amb els consells de 
participació de les escoles bressol municipal, que no implica regular els centres, 
sinó que l’Ajuntament pugui establir la composició i el funcionament de l’esmentat 
òrgan de participació, que ja està en funcionament i que s’està aplicant. 

Tenint en compte l’informe de la tècnica d’Educació, es proposa sol·licitar la 
delegació de competències per a les escoles bressol municipals, corresponents al 
procés de preinscripció i admissió d’alumnes així com la relacionada amb els 
consells de participació al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està a 
favor de la proposta, ja que l’Ajuntament és la institució més propera al ciutadà i la 
que coneix millor la realitat del municipi. Com molt bé ha dit el regidor d’Educació, 
les competències ja les tenen i s’exerceixen, i ara es legalitzaran. 

Les competències en aquest àmbit són molt importants, ja que l’Ajuntament pot 
establir criteris més centrats en la realitat del municipi. Aquesta és la filosofia que 
preval i que es pot ampliar amb aquests conceptes centrats en la realitat del  
municipi, en els processos d’admissió, a més dels criteris bàsics que estableix el 
Decret d’admissió esmentat. 

Manifesta el mateix per als consells de participació de les escoles bressol 
municipals, a fi que l’Ajuntament estableixi la composició i el funcionament dels 
òrgans. Ja que es tenen aquestes facultats és important sol·licitar les 
competències, perquè quedin reglades. Per l’exposat, CiU vota a favor. 
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La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està d’acord amb la 
proposta, ja que permet exercir la proximitat de les decisions en el tema de la 
matriculació. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle 
de l’educació infantil (0-3 anys) i els requisits dels centres i, en concret, l’article 20 
del citat Decret estableix la possibilitat de delegar competències als ajuntaments en 
tres àmbits. A) les relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants; 
b) les relacionades amb la resolució dels expedients d’autorització i c) les 
relacionades amb els consells de participació de les llars d’infants. 

Pel que fa als àmbits del procés de preinscripció i admissió i pel que fa als consells 
de participació de les escoles bressol municipals, des del Servei d’Educació es 
valora positivament l’assumpció d’aquestes dues competències en concordança 
amb l’apartat IV Corresponsabilitat dels ajuntaments amb l’educació del Pacte 
Nacional per a l’Educació. 

Atès que el fet de sol·licitar la competència relacionada amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants als centres públics (que no implica regular els 
centres sostinguts amb fons públics), implica que l’Ajuntament podrà establir altres 
criteris en el procés d’admissió, a més dels criteris bàsics que estableix el nou 
Decret d’Admissió. 

Atès que el fet de sol·licitar la competència relacionada amb els consells de 
participació de les escoles bressol municipals (que no implica regular els centres 
sostinguts amb fons públics), implica que l’Ajuntament podrà establir la composició 
i el funcionament del citat òrgan de participació. 

Atès l’informe de la tècnica d’Educació. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar la delegació de competències per a les escoles bressol municipals, 
corresponents al procés de preinscripció i admissió d’alumnes així com la 
relacionada amb els consells de participació al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Facultar àmpliament l’alcalde Joan Seguer Tomàs, perquè en representació de 
l’Ajuntament signi la documentació necessària en execució del present acord. 

3. Traslladar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Serveis Generals 

3. Aprovar, si correspon, la creació d’una comissió especial d’estudi i 
confecció del nou Reglament orgànic municipal (ROM) i el Reglament 
del Síndic Municipal de Greuges 

La presidència explica que en les comissions informatives s’ha comentat la creació 
d’una comissió especial d’estudi i confecció del nou Reglament orgànic municipal 
(ROM) i el Reglament del Síndic Municipal de Greuges, així com el nomenament 
dels representants municipals següents: 

• President  

Sr. Joan Seguer Tomàs 

• Grup Municipal Socialista:   

Lucio Gat Lavado 

• Grup Municipal de Nova Opció per Parets:  

Lluís Cucurella Monreal i substituta Rosa Martí Conill 

• Grup Municipal de Convergència i Unió:  

Francisco Pulido Sánchez, i substitut Joan Martorell Mompart 

• Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya –Esquerra Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal:  

Sr. Josep M. Tarrés Massaguer 

• Grup Municipal del Partit Popular:  

Sra. Susana Rueda Rodríguez 

La presidència proposa afegir a la proposta que l’inici dels treballs de la Comissió 
es produeixi a partir de la propera Comissió Informativa de Serveis Generals. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atesa la necessitat de procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la creació i la 
composició d’una Comissió Especial d’Estudi i Confecció del nou Reglament 
orgànic municipal (ROM) i del Reglament del Síndic Municipal de Greuges. 

Considerant que de conformitat el que disposen els articles 134 i següents del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes comissions d’estudi, dictamen i seguiment, quan neixin amb vocació de 
permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com 
quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics. 

Considerant que, aquestes comissions estaran integrades pels membres que 
designin els diferents grups polítics que formen part de la corporació, en proporció 
a la seva representativitat en aquest Ajuntament. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Aprovar la creació d’una comissió especial d’estudi i confecció del nou 
Reglament orgànic municipal (ROM) i el Reglament del Síndic Municipal de 
Greuges. 

2. Nomenar els representants municipals següents: 

• President  

Sr. Joan Seguer Tomàs 

• Grup Municipal Socialista:   

Lucio Gat Lavado 

• Grup Municipal de Nova Opció per Parets:  

Lluís Cucurella Monreal i substituta Rosa Martí Conill 

• Grup Municipal de Convergència i Unió:  

Francisco Pulido Sánchez, i substitut Joan Martorell Mompart 

• Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya –Esquerra Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal:  

Sr. Josep M. Tarrés Massaguer 

• Grup Municipal del Partit Popular:  

Sra. Susana Rueda Rodríguez 

3. Declarar que l’inici dels treballs de la Comissió es produirà a partir de la propera 
Comissió Informativa de Serveis Generals. 

 

4. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Reglament de 
distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació, la senyora García, i 
explica que per tal de poder reconèixer a paretants i paretanes a títol individual o 
com a entitats per la seva trajectòria, actuació, mèrits o valors presenten la 
proposta del Reglament de distincions, que recull com a única figura de 
reconeixement la Medalla de la Vila. 

Les propostes d’atorgament de les medalles, que suposen l’inici del procediment, 
les formularia la Junta, a iniciativa pròpia o a proposta de les entitats o col·lectius 
de Parets del Vallès. 

La medalla ha d’incloure l’escut de Parets, el nom del guardonat, la data i la menció 
de què es tracta. 

Tota persona que rebi la Medalla de la Vila tindrà el tractament de paretà o 
paretana il·lustre. 

El secretari  explica que s’ha afegit al final de l’article 9 del Reglament de 
distincions el paràgraf següent: “Les propostes d’atorgament de les medalles que 
suposaran l’inici del procediment, les formularà la pròpia Junta, bé a iniciativa pròpia, bé a 
proposta de les entitats o col·lectius de Parets del Vallès.” 

També s’ha corregit la disposició final en què es diu que es deixen sense efecte les 
anteriors disposicions. 
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El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica que és un procés que calia fer. És un 
pas important per l’Ajuntament tenir un reglament propi de distincions que reguli la 
concessió d’una distinció tan important com és la Medalla de la Vila i poder 
formalitzar un registre com a base de treball. 

És important aprovar el Reglament, perquè Parets com qualsevol vila ha tingut, té i 
tindrà persones, institucions i entitats amb una vàlua i un pes important dintre de la 
societat paretana, fet que s’ha de reconèixer i ha de quedar reflectit en la història 
del municipi. 

És una proposta interessant, i l’aprovació inicial del Reglament permet tirar 
endavant el projecte de distinció que és enriquidor, i en el qual poden participar 
moltes persones. Per l’exposat CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup està totalment 
d’acord amb la proposta, ja que és evident que el municipi està en una fase de 
creixement important en el nombre de població i el fet de reglamentar aquestes 
qüestions és correcte i està bé que existeixin aquest tipus de reglament. 

La senyora Martí indica que sense ànim de valorar res, explica que a l’Ajuntament 
existia un Reglament de l’època franquista i es bo que aquest tema quedi tancat i 
que hi hagi un Reglament en l’etapa democràtica. L’anterior Reglament va donar 
lloc a dos fills il·lustres del municipi, que han mort, i que formen part de la història i 
del passat, sense ànim d’enjudiciar res, però és un antecedent de la història de 
Parets. 

Potser és convenient que a part que l’acord se sotmeti a informació pública en el 
Butlletí Oficial de la Província, es notifiqui directament i personalment a totes les 
entitats del municipi, al marge de la publicació oficial, ja que alguna entitat pot 
presentar alguna aportació interessant abans de l’aprovació definitiva. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, indica que aquest és un tema important, que 
no s’havia afrontat fins ara. Es té una proposta que parteix d’un consens i a partir 
de la legislació vigent i amb tots els drets democràtics, es determinaran en el seu 
moment les persones, que a proposta de les entitats, col·lectius o l’Ajuntament, 
reuneixen els mèrits, la dignitat, i tenen el pes suficient en la societat del municipi, 
per ser susceptibles de l’atorgament de la Medalla de la Vila, que els honorarà. El 
Reglament és una eina per incorporar-se a la història del municipi. 

Des del punt de vista d’ICV-EA, i sense ànims de trencar el consens, ha de dir que 
comparteixen l’acord, però no els agrada el canvi introduït en la disposició final, 
perquè si hi ha hagut alguns nomenaments de fills adoptius del municipi en el 
període franquista, la il·legitimitat d’aquest règim fa que sigui qüestionable 
l’atorgament de la medalla en si, per la pròpia naturalesa del règim franquista, 
sense entrar en enjudiciar els casos de les persones concretes que van ser 
honorades amb aquesta distinció en aquells moments. A ningú se li escapa que 
recentment, organismes representatius, plenament democràtics, que tothom 
coneix, com el Parlament de Catalunya, les Corts Generals i fins i tot el Parlament 
Europeu, han declarat la il·legitimitat del règim franquista. Tots saben i són 
coneixedors que els ajuntaments d’aquella època eren ajuntaments que formaven 
part del règim. Ajuntaments antidemocràtics, nomenats a dit. Cap de les persones 
a les quals se’ls ha atorgat la medalla està sota sospita, però seria més correcte, 
no considerar l’efectivitat de l’atorgament i procedir a un nou atorgament, si 
s’escau, i si la persona realment ho mereix, i està convençut que des de tots els 
punts de vista que així deu ser. 
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Creu que hagués estat millor així, per d’alguna manera ser coherents amb allò que 
es predica cada dia sobre la democràcia i la il·legitimitat del franquisme. 

El portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, exposa que no té res a dir de 
les valoracions que s’han fet per tenir un Reglament que reconegui a persones del 
municipi per les seves capacitats i funcions, ja que subscriu plenament el que s’ha 
comentat, amb alguns matisos, perquè està d’acord amb l’apreciació del company 
d’ICV-EA, però amb alguns matisos. Possiblement ara no és el moment de discutir-
lo, però s’hauria d’haver entrat en una discussió amb més profunditat, de què vol 
dir mantenir el reglament o la distinció que en el seu dia van atorgar un títol o una 
qualificació a determinades persones. Sempre havien parlat de dues persones, 
però sembla que hi ha una tercera, atorgada pel reglament de 1960, però no hi 
havia expedient, fet que ha comportat una certa confusió. 

Està totalment d’acord en el marc de les aprovacions que s’han fet i està d’acord, 
amb alguns matisos, amb les apreciacions del company d’ICV-EA sobre aquest 
aspecte. 

La presidència indica que l’important és mantenir el consens. Respecte al tema de 
la publicitat es pot informar des del Parets al Dia, el qual arriba a totes les cases de 
la població, i d’aquesta manera els ciutadans i les entitats podran realitzar les 
seves aportacions. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Considerant que el Reglament d’honors i distincions, de data 10 de gener de 1972, 
ha quedat obsolet i al marge del context polític i jurídic actual. 

Atesa la necessitat de regular la concessió d’una distinció a aquelles persones 
físiques o jurídiques que, per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i 
democràtics, honorin a la vila, i amb aquesta regulació l’Ajuntament de Parets del 
Vallès podrà conferir la Medalla de la Vila a fi de  premiar especials mereixements 
o serveis extraordinaris prestats al municipi. 

Atès el que preveu l’article 189 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 

Atès allò que preveu l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, quant al procediment d’aprovació de les Ordenances locals, 
tenint aquesta consideració el Reglament que se sotmet a aprovació. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
diaris de major difusió i en els diferents mitjans d’informació i comunicació de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, per un termini de trenta dies, per a la formulació 
de reclamacions i suggeriments, transcorregut el qual si no se n’han presentat es 
tindran per aprovats definitivament sense necessitat de nou acord. 
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Annex 
REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L´AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 
CAPÍTOL I. LA DISTINCIÓ MUNICIPAL 
 
Article 1. L’objecte del present Reglament és la regulació de la concessió d’una 
distinció per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès a aquelles persones físiques 
o jurídiques que, per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i 
democràtics, honorin la població, tal com preveu l’article 189 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Article 2. La distinció que l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà conferir per 
premiar especials mereixements o serveis extraordinaris prestats a la població serà 
la Medalla de la Vila. S’estableix que l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà 
concedir un màxim de tres medalles cada any. 
 
Article 3. La distinció esmentada en l’article anterior serà merament honorífica, 
sense que pugui atorgar cap dret econòmic ni administratiu. 
 
 
CAPÍTOL II. DE LA MEDALLA DE LA VILA 
 
Article 4. La Medalla de la Vila es concedirà com a reconeixement i agraïment del 
municipi envers persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt 
d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i transcendència d’enaltiment de 
la vila, o de servei i de dedicació al progrés i benestar del municipi i de la seva 
ciutadania, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit paretà.  
 
Així mateix, es concedirà com a reconeixement i agraïment de la vila envers 
persones físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball 
envers l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, 
cíviques, econòmiques i socials. 
 
Article 5. En la medalla hi haurà de figurar obligatòriament l’escut de Parets del 
Vallès, la menció que es tracta de la Medalla de la Vila, el nom de la persona 
guardonada i la data d’atorgament.  
 
Article 6. Els guardonats podran lluir una reproducció de la medalla a la solapa o 
lloc similar. En cas que es tracti de persones jurídiques, ho podran fer constar en el 
seu anagrama i en qualsevol eina de difusió de les seves activitats. 
 
Article 7. La persona física a qui sigui atorgada la Medalla de la Vila tindrà el 
tractament de Paretà o Paretana il·lustre. 
 
 
CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA 
VILA 
 
Article 8. La concessió de la Medalla de la Vila l’acordarà la Corporació municipal, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta, a proposta de l’Alcaldia i tramitat 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

prèviament l’expedient en el qual hi hauran de quedar acreditats els mereixements 
que justifiquin aquesta distinció. 
 
Article 9. El procediment s’iniciarà per acord de la Junta de Portaveus, la qual 
designarà un instructor de l’expedient. Actuarà com a Secretari de l’expedient el 
que ho sigui de l’Ajuntament o persona en qui delegui. Les propostes d’atorgament 
de les medalles que suposaran l’inici del procediment, les formularà la pròpia Junta, 
bé a iniciativa pròpia, bé a proposta de les entitats o col·lectius de Parets del 
Vallès. 
 
Article 10. Quan motius d’urgència així ho demanin, l’expedient es podrà substituir 
per un escrit raonat de l’Alcaldia. 
 
Article 11. Els atributs i la documentació vinculats a la distinció atorgada es 
lliuraran als guardonats per l'Ajuntament en acte públic d’homenatge o en la forma 
que el Ple disposi en prendre l’acord de concessió. 
 
 
CAPÍTOL IV. DEL LLIBRE-REGISTRE DE DISTINCIONS 
 
Article 12. S’haurà d’inscriure en un llibre-registre, que es trobarà a càrrec del 
titular de la Secretaria de l’Ajuntament, un extracte dels acords de la Corporació 
atorgant la distinció citada.  
 
Article 13. En el llibre-registre s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els 
noms i les circumstàncies personals de cada una de les persones distingides, la 
relació de mèrits que van motivar-ne la concessió, la data d’aquesta i, si escau, la 
de la seva mort. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

L’aprovació d’aquest Reglament anul·la i deixa sense efecte les anteriors 
disposicions que, en matèria de distincions, hagi adoptat la Corporació municipal. 

 

5. Acordar, si escau, iniciar l’expedient de modificació de l’escut de 
Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Ciutadania, la senyora García, i 
explica que actualment el municipi de Parets del Vallès no compta amb un escut 
normalitzat, segons la legislació vigent, per això es proposa iniciar l’expedient de 
modificació de l’escut de Parets del Vallès. 

El canvi d’escut està format sobretot per dues variacions concretes. Una correspon 
a la forma, que passa a ser caironat, com la majoria de municipis. La corona deixa 
de ser de duc i es modifica per la corona mural de vila, que en comptes de tres 
torres passa a tenir cinc, que és la que correspon per vila. 

La presidència indica que l’expedient s’exposarà al públic i s’informarà a través de 
la revista Parets al Dia com l’anterior punt, a fi que la població hi participi. 
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El senyor Martorell, de CiU, manifesta que el seu grup dóna ple suport a la 
modificació de l’escut, perquè quedi reglat d’acord amb la legislació vigent. 

L’anterior escut de Parets del Vallès sempre es tindrà present, però és necessari la 
seva regulació i normalització a partir dels paràmetres que la llei vigent demana, 
per poder-lo gaudir i exportar com a paretans arreu. 

És un pas important que els fa estar a tots dins d’un mateix patró, d’acord amb la 
legislació vigent. El ciutadà a de tenir clar que des del punt de vista legal, l’escut 
actual no es pot exportar. 

Parets té el seu escut, tot el coneixen, però ara es fa un pas més i es legalitza, 
perquè pugui ser exportat a tot arreu del món, com marca la legislació vigent cosa 
que ara no es permet fer en manifestacions de caire paretà. Per l’exposat CiU vota 
a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que al llarg de la història de Parets, 
que no és gaire llarga com a municipi independent, s’han utilitzat diversos escuts. 
Si es comprova a través dels llibres d’actes i de la documentació de l’arxiu 
municipal, hi ha hagut modificacions, algunes imposades, d’altres s’han adoptat 
sense cap tipus d’acord, per això en aquestes qüestions han d’escoltar els 
heraldistes que tenen molt a dir. Fetes les consultes heràldiques oportunes, 
aquesta és la proposta més encertada, per això el NOPP vota a favor i cal que es 
doni el màxim de difusió de l’acord per si alguna persona vol opinar respecte als 
informes. En el municipi hi ha alguna persona que és molt aficionada als temes 
d’heràldica i seria bo recollir les opinions de tothom. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, explica que vota a favor de la proposta. Es 
parteix d’una situació atípica pel fet que l’Ajuntament no compleix a data d’avui amb 
un escut normalitzat en funció de la legislació vigent. Moralment, èticament i 
políticament tenen l’obligació de normalitzar la situació. 

En aquests temes qui manen són els heraldistes i la normativa, per això quan 
s’aconsegueix tenir l’escut ajustat a la normativa, normalitzat, aprovat degudament  
i tramitat a la Direcció General corresponent, encara quedarà la tasca més 
important que és fer l’escut propi, i quan diu això no es refereix a fer-lo de 
l’Administració municipal, que pràcticament serà més fàcil, sinó aconseguir que el 
conjunt de la ciutadania també se’l faci propi. Saben que els elements simbòlics 
sempre són difícils d’abordar, però encara que costarà, està segur que tots 
acabaran apreciant el valor del nou escut, que serà l’escut del municipi d’ara en 
endavant. 

La regidora de Participació, la senyora García, afegeix que davant dels diferents 
escuts que ha tingut el municipi al llarg del temps, ha de dir que l’especialista en 
heràldica, el senyor Armand Fluvià, ha redactat una memòria informe amb la 
correcció de l’actual escut i que l’Institut d’Estudis Catalans ha emès un informe 
favorable davant de l’adequació de l’escut a la normativa vigent. 

La presidència indica que és important fer difusió dels elements simbòlics a fi de 
recollir les màximes aportacions. El nou escut bàsicament té els mateixos símbols 
com són les barres i els cavalls, només canvia la forma i la corona, que passa a 
tenir cinc torres. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que el municipi de Parets del Vallès no compta, en aquests moments, amb un 
escut normalitzat, segons la legislació vigent. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

Atès que per portar a terme la regularització oportuna, cal acollir-se al Decret 
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el 
registre d’ens locals de Catalunya. 

Atès que Parets del Vallès en el seu moment ja va iniciar un procés de canvi 
d’escut, amb la sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local de 
l’assessorament necessari per complir la normativa que regulava aleshores la 
modificació dels símbols locals. 

Atès que a l’any 2006, l’Ajuntament de Parets del Vallès va posar en coneixement 
del Departament de Governació que procedia a continuar el procés de tramitació. 

Atès que disposen de les memòries i dels informes favorables a l’adopció del nou 
escut, i que només manquen les accions administratives locals que han de 
permetre la seva aprovació. 

Resultant a conseqüència del que s’ha dit en el paràgraf anterior, que l’Ajuntament 
ja disposa de l’informe a què es fa referència a l’article 39.2 de l’esmentat 
reglament, així com d’aquell referit en l’article 41.1. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Iniciar l’expedient de modificació de l’escut de Parets del Vallès. 

2. Sotmetre l’esmentat expedient a informació pública durant un termini de 30 dies 
mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 

3. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 

 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

6. Acordar, si procedeix, l’elecció del jutge de pau titular i substitut 

La presidència exposa que el Ple de l’Ajuntament el 13 de setembre de 2007 va 
acordar iniciar el procediment per cobrir els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de 
pau substitut i es va obrir el corresponent procés d’exposició per a la presentació 
de sol·licituds.  

A la convocatòria es van presentar l’actual jutge titular el senyor Tomàs Espinasa 
Vila, i l’actual jutge substitut el senyor Josep Guàrdia Homs. També s’han presentat 
dos candidats més, els senyors Ramon Masip Magriñà i Jordi Paradís Coll, que han 
mostrat la voluntat de participar, fet que diu molt d’aquestes dues persones. 

S’han valorat totes les sol·licituds, s’han comentat en la comissió informativa, i es 
proposa elegir per al càrrec de jutge de pau titular al senyor Tomàs Espinasa Vila i 
per al càrrec de jutge de pau substitut al senyor Josep Guàrdia Homs. 

També es proposa fer arribar al senyor Ramon Masip Magriñà i al senyor Jordi 
Paradís Coll l’agraïment i el reconeixement per la predisposició a treballar per al 
municipi. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup vota a favor de la 
proposta, perquè és una proposta continuista en el sentit que les dues persones 
que actualment exerceixen els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau 
substitut, s’han tornat a presentar i la proposta proposa la seva continuïtat. 

Al seu grup li sap greu que no s’incorporin les propostes del senyor Ramon Masip i 
el senyor Jordi Paradís, perquè és difícil que hi hagi persones predisposades a 
ocupar determinats càrrecs al municipi, perquè comporten moltes càrregues. 

Al NOPP li sap greu que aquestes dues persones quedin al marge. El seu grup ha 
fet una proposta, però no va semblar oportuna recollir-la. Se sumen al consens i 
esperen que aquests ciutadans i d’altres s’incorporin en un futur en noves 
actuacions del municipi. 

La presidència indica que senyor Tomàs Espinasa Vila i el senyor Josep Guàrdia 
Homs han desenvolupat una feina important i significativa en aquest període de 
temps, i s’ha de valorar l’esforç i el treball desenvolupat en aquest temps. 

Reitera l’agraïment i el reconeixement per la predisposició dels senyors Ramon 
Masip Magriñà i Jordi Paradís Coll, que de manera desinteressada volen treballar 
per al municipi. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 de setembre de 2007 va acordar 
iniciar el procediment per cobrir els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau 
substitut, mitjançant convocatòria pública perquè totes les persones que puguin 
estar interessades i reuneixin els requisits necessaris es presentin com elegibles. 

Ateses les sol·licituds presentades i els mèrits de cadascun dels candidats 
presentats. 

Atès que la Comissió Informativa, en la reunió efectuada el dia 13 de desembre de 
2007, va acordar proposar al Ple com a jutge titular al senyor Tomàs Espinasa Vila, 
i com a jutge substitut al senyor Josep Guàrdia Homs, i això bàsicament pel fet de 
valorar la seva experiència, ja demostrada en l’exercici del càrrec. 

Considerant alhora que la resta de candidats que s’han presentat al procés 
reuneixen també les condicions necessàries per a desenvolupar càrrecs d’aquesta 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

naturalesa, circumstància aquesta que serà objecte de consideració per part de 
l’Ajuntament quant a la implantació de futures provisions. 

Atès el que disposa de l’article 99 al 103 de la Llei orgànica del poder Judicial i el 
Reglament de jutges de pau sobre el procediment per cobrir les vacants que es 
produeixin. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Elegir per al càrrec de jutge de pau titular al senyor Tomàs Espinasa Vila. 

2. Elegir per al càrrec de jutge de pau substitut al senyor Josep Guàrdia Homs. 

3. Fer arribar al senyor Ramon Masip Magriñà i al senyor Jordi Paradís Coll 
l’agraïment i el reconeixement per la predisposició a treballar per al municipi. 

4. Trametre el present acord al jutge de Primera Instància i Instrucció de Mollet del 
Vallès, per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

 

7. Ratificar, si correspon, un Decret d’Alcaldia relatiu a l’aplicació de 
les noves tarifes per al servei urbà de taxi, aplicables a l’any 2008 

Prèvia la vènia, el secretari explica, que bàsicament es tracta de ratificar un Decret 
d’Alcaldia, que per una banda desestima la proposta de revisió de tarifes 
proposada per Transradio, SCCL, i d’altra, aprovar l’estructura de tarifes del servei 
urbà d'autotaxi de Parets del Vallès per a 2008. S’aplica l’increment proposat per la 
Generalitat de Catalunya, i aquest també és el motiu de la desestimació de la 
proposta presentada per Transradio, SCCL, ja que les tarifes estaven per sobre de 
les previstes per la Generalitat. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 
ratifica el Decret d’Alcaldia següent: 

“Atesa la sol·licitud presentada en data 12 de novembre de 2007 (registre d'entrada 
número 9671) per Antonio Gutiérrez López, en representació de Transradio, SCCL, 
cooperativa que agrupa els titulars de les llicències d'autotaxi urbanes de Mollet del 
Vallès, sobre revisió de les tarifes del servei urbà de taxi per a 2008, tot adjuntant 
l’estudi econòmic que consta a l’expedient. 

Atès que de conformitat amb el sistema simplificat per a l'actualització dels preus i 
les tarifes corresponents al subministrament d'aigua a poblacions, transport 
col·lectiu urbà de viatges i autotaxis establert pel Decret 339/2001, de 18 de 
desembre, en desenvolupament de la Disposició addicional primera del Decret 
149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, la Comissió de Preus de Catalunya ha acordat una actualització de 
l'increment de les tarifes dels serveis d’autotaxi en un 4,3% com a increment mitjà, 
segons edicte de 14 de novembre de 2007,  publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya -DOGC- número 5013, de 21 de novembre de 2007. 

Atès que d’acord amb el Conveni de col·laboració formalitzat el 15 d’octubre de 
2007 entre els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles, 
relatiu a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes poblacions, l’aprovació de les 
tarifes d’aquest servei seran les mateixes per a tots tres municipis. 
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Atès que la revisió de tarifes presentada per Transradio, SCCL no justifica els 
diferents increments aplicats als diversos conceptes tarifaris, i que l’impacte de la 
modificació horària que es proposa en l’estructura tarifària comportaria un 
increment superior al 4,3% aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya, essent 
l’increment de les despeses corrents d’explotació del servei d’un 2,7% lineal, 
segons l’estudi econòmic aportat. 

Atesos els articles 3 del Decret 149/1988, de 28 d'abril, abans esmentat i el 53.1.k) 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

3.RESOLC: 
1. Desestimar en la seva totalitat la revisió de tarifes i el canvi horari tarifari del 
servei d’autotaxi per a 2008 proposat per Transradio, SCCL, mitjançant sol·licitud 
de 12 de novembre de 2007, pels motius que s’expressen en els antecedents 
d’aquesta resolució. 

2. Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, del servei urbà d'autotaxi de 
Parets del Vallès per a 2008 que a continuació es detalla, tot actualitzant les tarifes 
vigents d’acord amb l'increment mitjà del 4,3%, aprovat per a aquest servei per 
acord de la Comissió de Preus de Catalunya i publicat en el DOGC núm. 5013 de 
data 21 de novembre de 2007: 

CONCEPTE       EUR 
 
TARIFA 1 
Baixada de bandera      3,53 
Km urbà recorregut      1,03 
Hora d'espera                18,50 
Mínim de percepció      5,19 
 
TARIFA 2  
Baixada de bandera      2,89 
Km urbà recorregut      1,03 
Hora d'espera                18,50 
Mínim de percepció      5,19 
 
Suplements 
 
Domicili       1,16 
Animals domèstics (excepte gossos pigall)   1,34 
Equipatge (per maleta o paquet superior a 55x35x35) 1,59 
 
La tarifa 1, s'aplicarà feiners de 21 a 7 hores, dissabtes, diumenges i dies 
festius 
La tarifa 2, s'aplicarà feiners de 7 a 21 hores 
 

3. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació en la propera 
sessió que se celebri. 

4. Notificar aquesta resolució a Transradio, SCCL i a la Comissió de Preus de 
Catalunya, als efectes oportuns. 

Parets del Vallès, 11 de desembre de 2007” 
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8. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva de les Ordenances 
fiscals de l’exercici de 2008 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Torio, i 
proposa l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2008, una 
vegada passat el període d’exposició pública, que va acabar el dia 18 de desembre 
de 2007. Explica que només s’ha presentat una al·legació de l’Agrupació 
d’Industrials del Baix Vallés contra l’Ordenança número 2 reguladora de l’impost 
sobre activitats econòmiques i una modificació d’ofici de l’article 6è de l’Ordenança 
fiscal número 35, reguladora de la taxa per al servei de transport urbà, que queda 
redactada de la manera següent: 

4.“Article 6è. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

6.1 Bitllet senzill     1,25 €  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  
6.2 P-10(multiviatge 

blau)  
10 viatges  5,10 €  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  

6.3 P-10  10 viatges  0,00 €  Jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i 
persones amb certificat de disminució igual 
o superior al 33% residents al municipi 

 
A petició de l’interessat, els pensionistes que acreditin escassa capacitat econòmica, 
podran obtenir una reducció de fins el 100 % de la taxa, en aplicació dels criteris 
socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals. 

Els jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i persones amb certificat de disminució igual 
o superior al 33% residents al municipi de Parets del Vallés per tal de gaudir de la tarifa 
reduïda del 100% contemplada a l’apartat 6.3 d’aquest article hauran de presentar la seva 
sol·licitud i documentació justificativa a les Oficines d’Atenció Ciutadana que una vegada 
verificada i conforme lliurarà els títols corresponents amb una limitació d’un nombre màxim 
de quatre per petició quedant inclosa la mateixa en un registre-fitxer que inclourà les dades 
personals del beneficiari, tipus de beneficiari i document justificatiu, la data i la quantitat de 
títols lliurats. Aquests títols tindran el caràcter de personals e intransferibles i el seu ús 
incorrecte podrà comportar el reintegrament per part del beneficiari dels títols lliurats.” 

Respecte a l’al·legació presentada per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallés es 
proposa desestimar-la pels raonaments exposats en l’informe jurídic, que comporta 
que els polígons industrials gaudeixen d’una sèrie de millores com el polibus i el 
compromís de l’Ajuntament de l’increment de les partides pressupostàries 
destinades a la millora de la neteja i el manteniment dels polígons industrials. 

Per l’exposat, es proposa l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
que han de regir per a l’exercici 2008 i següents. 

Hi ha una proposta nova a incorporar, i agraeix al senyor Josep M. Tarrés que 
l’expliqui. 

El regidor de Medi Ambient i Mobilitat, el senyor Tarrés, explica que lamenta no 
haver-la fet arribar amb anterioritat a la Junta de Portaveus, ni al company regidor 
d’Hisenda. No l’ha presentat abans perquè precisament és el resultat d’una votació 
d’avui mateix, de les Corts Generals que han aprovat els pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any vinent. 
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El que s’ha aprovat en el Congrés dels Diputats és l’esmena que homologa i 
equipara les famílies monoparentals, amb dos o més fills, amb el concepte de 
família nombrosa, en tant que això es recull a la llei al seu grup li sembla oportú fer-
la arribar a la consideració del Ple, a fi que la proposta s’incorpori a la fiscalitat 
municipal, a les Ordenances fiscals, i en l’aplicació dels criteris d’ajuts i beques. Val 
la pena recollir-la. Reitera que lamenta no haver fet arribar abans la proposta ni als 
companys de govern ni als grups de l’oposició. 

La presidència matisa que si és per llei, la proposta s’incorpora automàticament i és 
d’obligat compliment. Tot i així, el secretari i la interventora recullen la consideració, 
encara que quan ve per llei la proposta és d’aplicació directa. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, tot i que el vot del seu grup va quedar molt 
clar i el continuen mantenint, valoren de diferent manera les dues al·legacions 
presentades. La referent al servei de transport urbà els sembla correcta i que quedi 
recollida i reglada és la millor manera de fer una bona gestió envers aquest 
col·lectiu. 

L’al·legació que es desestima és important, perquè afecta a un sector industrial 
dinàmic del municipi. Amb la nova Ordenança s’augmenta l’impost de l’IAE en la 
màxima categoria que pot tenir. 

CiU va recollir el neguit del sector, però les explicacions de l’equip de govern són 
força convincents en el sentit que hi ha un compromís de l’Ajuntament que els 
empresaris poden valorar positivament. Entenen que la voluntat de l’equip de 
govern és mantenir-lo, i fer el manteniment dels polígons industrials afectats. 
Valoren el servei del polibus industrial que afecta directament en l’activitat del 
sector i dóna un caire diferent i nou. 

Els empresaris volen que es faci la tasca de manteniment i neteja dels polígons. 
Parets està situada estratègicament molt bé. Té empreses molt importants de caire 
internacional, altres que s’han fet internacionals i cotitzen en borsa, que van 
començar del no res i avui són grans empreses a nivell mundial i requereixen una 
cura en el manteniment dels polígons. 

Esperen que sigui una realitat el compromís de l’equip de govern a partir de 2008 i 
que les indústries vegin amb bons ulls tenir millors serveis, ja que s’ha canviat la 
qualificació de l’IAE i pagaran més. 

CiU no canviarà el vot, ja que es tracta l’aprovació del conjunt de les Ordenances i 
en el seu moment ja van manifestar la seva posició. Valoren les dues al·legacions, 
perquè vol dir que els ciutadans estan pendents dels acords, i que quan alguna 
proposta no està prou bé ho manifesten, cosa que han fet, i que és bo per al 
municipi. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup està d’acord que 
es reculli d’ofici la modificació en el tema del transport dels jubilats, pensionistes, i 
persones amb minusvalies i disminucions. També ho estan amb la desestimació de 
la presumpció de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallés de modificar la 
classificació del tipus de carrer. 

El NOPP en el seu dia es va abstenir en la votació de les Ordenances, i tot que 
estan d’acord amb la proposta de solució de la modificació d’ofici i la desestimació 
de l’al·legació, el vot continua sent d’abstenció, perquè l’acord és d’aprovació 
definitiva de les Ordenances. 
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Respecte a l’aprovació d’una modificació en el Congrés del Diputats sobre el 
reconeixement de fer més àmplia la família nombrosa, ha de dir que no és una 
qüestió de llei, el que en realitat és una definició d’un concepte que està 
perfectament legislat i és d’obligat compliment per tothom. Per això no es tracta 
d’introduir una modificació, sinó que hi haurà una aplicació directa de la definició. 
Afegeix que el vot del NOPP en l’aprovació global és d’abstenció. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès que, 

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de la modificació de 
les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2008, s’han 
presentat dues al·legacions, una d’ofici referent a l’Ordenança fiscal número 35, 
reguladora de la taxa per al servei de transport urbà i l’altra per registre d’entrada 
número 10256, presentada per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallés contra 
l’Ordenança número 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 

Examinats els informes emesos de modificació, en el primer cas, de l’article 6è de 
l’Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per al servei de transport urbà i 
quant a l’al·legació presentada amb número de registre d’entrada 10256, en què es 
proposa la seva desestimació. 

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Modificar d’ofici l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 35, reguladora de la 
taxa per al servei de transport urbà que quedarà redactada com segueix: 

5.“Article 6è. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

6.1 Bitllet senzill     1,25 €  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  
6.2 P-10(multiviatge 

blau)  
10 
viatges  

5,10 €  Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  

6.3 P-10  10 
viatges  

0,00 €  Jubilats i/o pensionistes majors de 60 
anys i persones amb certificat de 
disminució igual o superior al 33% 
residents al municipi 

 
A petició de l’interessat, els pensionistes que acreditin escassa capacitat econòmica, 
podran obtenir una reducció de fins el 100 % de la taxa, en aplicació dels criteris 
socioeconòmics de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals. 

Els jubilats i/o pensionistes majors de 60 anys i persones amb certificat de disminució igual 
o superior al 33% residents al municipi de Parets del Vallés per tal de gaudir de la tarifa 
reduïda del 100% contemplada a l’apartat 6.3 d’aquest article hauran de presentar la seva 
sol·licitud i documentació justificativa a les Oficines d’Atenció Ciutadana que una vegada 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

verificada i conforme lliurarà els títols corresponents amb una limitació d’un nombre màxim 
de quatre per petició quedant inclosa la mateixa en un registre-fitxer que inclourà les dades 
personals del beneficiari, tipus de beneficiari i document justificatiu, la data i la quantitat de 
títols lliurats. Aquests títols tindran el caràcter de personals e intransferibles i el seu ús 
incorrecte podrà comportar el reintegrament per part del beneficiari dels títols lliurats.” 

 
2. Desestimar l’al·legació presentada per l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallés 
contra l’Ordenança número 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
pels raonaments exposats en l’informe jurídic. 

3. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció 
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2008 i següents. 

4. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal nº 1 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal nº 2 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal nº 3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal nº 4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana 

Ordenança Fiscal nº 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general 

Ordenança Fiscal nº 33 Ordenança General de Contribucions Especials 

 
5. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen: 
 

Ordenança Fiscal nº 5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
  
Ordenança Fiscal nº 6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
  
Ordenança Fiscal nº 9 Taxa per l’Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d’ús Públic i 

qualsevol remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres 
 
 

 

Ordenança Fiscal nº 10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

  
Ordenança Fiscal nº 11 Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les 

reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de 
Mercaderies de qualsevol mena 

  
Ordenança Fiscal nº 12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires 

amb Finalitat Lucrativa 
  
Ordenança Fiscal nº 13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos a la Via Pública 
  
Ordenança Fiscal nº 14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o 

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

  



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

Ordenança Fiscal nº 15 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’Administració municipal en les Activitats i les instal·lacions 

  
Ordenança Fiscal nº 16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, 

orgànica, tractament i eliminació de residus. 
  
Ordenança Fiscal nº 17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de 

Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local 
  
Ordenança Fiscal nº 18 Taxa pel subministrament d’aigua 
  
Ordenança Fiscal nº 19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol 
  
Ordenança Fiscal nº 20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per 

espectacles públics i grans transports 
  
Ordenança Fiscal nº 21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius 
  
Ordenança Fiscal nº 22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer 
  
Ordenança Fiscal nº 23 Taxa per Llicències Urbanístiques 
  
Ordenança Fiscal nº 24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats 

defectuosament o abusivament en la Via Pública 
  
Ordenança Fiscal nº 25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats  
  
Ordenança Fiscal nº 26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal 
  
Ordenança Fiscal nº 27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en 

Establiments Municipals (Escola de Música) 
 
 

 

Ordenança Fiscal nº 28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs. 
  
Ordenança Fiscal nº 29 Taxa per la publicitat en Ràdio Parets. 
  
Ordenança Fiscal nº 30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica 
  
Ordenança Fiscal nº 31 Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals 
  
Ordenança Fiscal nº 34 Ordenança General reguladora dels Preus Públics 
  
Ordenança Fiscal nº 35 Taxa per al servei de transport urbà  
  
Ordenança Fiscal nº 36 Taxa per l’ensenyament a la biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa 

 
6. Aprovar els criteris socioeconòmics del barem d’ajuts socials. 

7. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2008 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 

1) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2007, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades a l’acord quart. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament – beneficis fiscals de concessió potestativa, tipus de 
gravamen, tarifes, coeficients -, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

2) Es publicarà el text íntegre de les Ordenances que es modifiquen 
relacionades a l’acord cinquè. 

 

9. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pressupost General i la 
Plantilla de Personal de l'exercici 2008, integrat pel pressupost de la 
pròpia corporació i del Patronat Municipal d'Ensenyament 

Prèvia la vènia, pren la paraula el coordinador de Serveis Econòmics, el senyor 
Torio, i proposa l’aprovació inicial del Pressupost General i la Plantilla de Personal 
de l'exercici 2008, integrat pel pressupost de la pròpia corporació, del Patronat 
Municipal d'Ensenyament i de la societat municipal HabitaParet, SL. 

El pressupost consolidat del 2008, és de 25.054.681,58 €, que es compon de 
l’Ajuntament amb 22.300.978,64 €, el Patronat amb 3.443.348,02 € i la societat 
municipal HabitaParets, SL amb 192.095,06 €. 

El pressupost  consolidat per a l’any 2008 té un increment del 16,76%. En el cas de 
l’Ajuntament l’augment és del 16,23% i en el Patronat d’Ensenyament es concreta 
en un augment de l’12,57%. 

Les despeses corrents augmenten un 13,66%, per sota dels ingressos corrents que 
ho fan en un 11,81%. El capítol d’amortitzacions passa d’1.806.451 € a 
1.556.416,53 €, és a dir que baixa en un 13,84%, i les ràtios legals d’endeutament 
se situen per sota de les de 2007: la ràtio de deute viu passa d’un 78,58% a un 
55,98% i la ratio de l’estalvi net se situa en un 12,16% envers el 4,62% de 2007. 
L’aportació al Patronat Municipal d’Ensenyament per a despesa corrent 
s’incrementa en un 5,4%. Passa de 758.000 € a 799. 629,29 €. 

Les dimensions del pressupost consolidat es tradueixen, en què els ingressos 
corrents de l’Ajuntament són de 19.451.188,64 € i les despeses corrents de 
15.869.376,11 €, amb un augment de l’11,87% dels ingressos corrents i un 14,04% 
en les despeses. 

El Pressupost total del Patronat és de 3.443.348,02 €, amb un augment del 12,57% 
i les despeses tenen el mateix nivell. 

En els ingressos corrents del Patronat estan inclosos els 799.629,29 € d’aportació 
per despesa corrent i els 31.000 € d’inversió que es troben en el capítol de 
transferències corrents i de transferències de capital respectivament, a realitzar per 
l’Ajuntament, per un total de 830.629,29 €, import que es considera a nivell del 
pressupost consolidat. És la part que aporta l’Ajuntament al Patronat per equilibrar 
els comptes. 

Tanmateix, en el pressupost de la societat municipal com a serveis prestats per la 
societat municipal a l’Ajuntament a nivell de consolidació es consideren els 
51.110,85 € presentats inicialment per l’empresa HabitaParets, SL.  

El capítol de despeses de personal per a l’any 2008 és de 8.575.312,28 €, que 
representa un 34% del pressupost consolidat de l’Ajuntament. Aquest capítol a 
nivell consolidat té un augment d’un 9,52% respecte al pressupost inicial de 2007. 
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Si es tenen en compte les modificacions del capítol I al llarg del 2007, passa a ser 
d’un 5,9% si es pren com a referència el pressupost definitiu del 2007. 

Les despeses financeres han tingut un increment respecte a l’any 2007 i totalitzen 
un total de 567.964,68 €. Bàsicament l’increment es determina per la previsió a 
l’alça del tipus d’interès que passa d’un 3,6% previst al 2007 a un 5,5% previst per 
al 2008, per tenir un marge de maniobra. Les despeses financeres representen el 
2,26% del pressupost de 2008. 

En les inversions per al 2008 s’aposta per la continuïtat de projectes importants ja 
iniciats com són la construcció d’una residència per a la gent gran, la inversió del 
Parc Fluvial, construccions escolars i en el centre formatiu i juvenil de Can Jardiner 
i es doten uns altres de nous com són les obres de l’escola bressol la Cuna, amb 
un pressupost de 237.000 €, així com una dotació important en planificació i 
projectes que es volen realitzar en aquesta legislatura, així com inversions en la 
millora de la xarxa viària, en carrers i espais públics i equipaments i 300.000 € dins 
del procés de participació ciutadana, que el company de grup després explicarà 
llargament. 

El resultat és un pressupost consolidat per a inversions de 5.067.286 € respecte els 
3.463.012 € del pressupost de 2007. 

El senyor Torio continua explicant que respecte al finançament de les inversions 
provenen de l’ordinari, amb 65.000 €, de préstecs a subscriure amb 1.556.000 €, 
subvencions per valor d’1.518.790 €, quotes urbanístiques de Can Volart amb 
125.280 € i aprofitaments urbanístics amb 1.833.216 €. Els aprofitaments 
esmentats darrerament procedeixen d’aprofitaments de la zona del Sector Circuit. 

Quant al pressupost de Serveis Econòmics, ja s’ha fet referència al programa del 
Deute i respecte el programa d’Hisenda l’increment prové principalment de la via de 
l’augment de cobrament de l’Organisme de Gestió Tributària per majors ingressos 
previstos. 

El pressupost de l’any 2008 aprofundeix en la línia iniciada en els darrers anys 
d’equilibri pressupostari, que consolida els serveis i reflecteix un Ajuntament que ha 
aconseguit una estabilitat que s’adapta a les necessitats econòmiques i socials del 
municipi. 

A continuació, i prèvia la vènia, pren la paraula el coordinador de Serveis Generals 
i Territorials  i exposa que després de l’àmplia explicació del senyor Torio intentarà 
centrar-se en les dades, ja que és obligatori, perquè en un Ple sobre pressupostos 
és difícil no cenyir-se a les dades. Explicarà els números, però també els diferents 
aspectes que han condicionat el pressupost de les diferents àrees. 

Començarà per Serveis Generals. L’Àrea de Corporació passa d’1.540.000 € a 
1.977.000 €. Dintre d’aquesta àrea principalment l’increment major es produeix en 
el servei de Seguretat Ciutadana, Policia Local i el cos de voluntaris de Protecció 
Civil. L’increment ve donat per diferents eixos que es desenvoluparan durant 
aquesta legislatura. És un àrea que l’equip de govern té una clara voluntat de 
potenciar. 

Alguns dels eixos són la creació d’una Oficina Tècnica, l’OPAC, l’Oficina Policial 
d’Atenció al Ciutadà. També es fomentaran campanyes de prevenció, un tema 
important a destacar. Es milloren els recursos tècnics i es prioritza la formació. De 
manera més interna es potencia la divisió per àrees per donar més operativitat. 
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Com aspectes més destacats dels serveis explica que s’iniciarà un projecte de 
Policia de proximitat, que és un tema llargament treballat i és el moment d’iniciar-lo. 

S’amplia el servei de retirada de vehicles abandonats. Aquest servei s’iniciarà l’1 de 
gener de 2008. 

S’amplia el servei de recepció de denúncies a l’OAC des de l’avinguda de Lluís 
Companys. És un servei que funciona des de l’1 de novembre, que ha donat un 
rendiment molt interessant. Continuaran amb l’horari actual de 6 h a 14 h i de 14 h 
a 22 h. 

S’inicia el projecte del Pla d’emergència, que és un tema de vital importància. 
També hi haurà un increment important de les hores de formació en el cos de 
Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil. 

A continuació es centrarà en unes dades importants del pressupost. L’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil té un increment dels més alts. L’equip de govern 
vol potenciar l’Associació de Protecció Civil, per això incrementa la partida de 
13.000 € a 29.500 €. 

Un altre servei dintre de l’Àrea Corporació, com és la de Protocol i Comunicació 
Institucional, passa de 120.000 € a gairebé 140.000 €, aproximadament. 

Dintre d’aquesta àrea un dels aspectes que es treballarà i reprenent el tema del 
canvi d’escut del municipi, es treballarà en l’estudi d’una marca de ciutat, de vila. 
És una iniciativa per identificar visualment i gràficament la ciutat i unificar totes les 
aplicacions gràfiques que es generen. És interessant trobar una imatge que 
personalitzi la identitat del municipi. Un element representatiu de tota la 
comunicació institucional, amb l’objectiu que la ciutadania conegui ràpidament la 
procedència de la informació que arriba de l’Ajuntament i que alhora resumeix el 
tarannà de les potencialitats de la vila. S’aprovarà la marca de ciutat i el manual 
d’aplicació del símbol en els diferents serveis municipals. 

D’altra banda, es continuarà treballant en la col·lecció d’estudis locals per 
aprofundir en diversos aspectes de la història de Parets. En aquest sentit està 
prevista la publicació de la petita història de la llegenda de la Pedra del Diable, que 
contindrà diferents àmbits, entre d’ells, una publicació en versió còmic i un annex 
amb el textos del Miquel Desclot. 

Es treballa en l’edició d’un llibre sobre la Unió de Germandats de Previsió Social i 
un recull del 25è aniversari de la Biblioteca de Can Butjosa i de la mostra 
gastronòmica, que fan l’aniversari aquest any. 

Com s’ha fet en altres legislatures es donarà suport a diferents autors locals. Es 
treballarà en la col·lecció de punts de llibre del patrimoni local, que es va iniciar al 
2007 i s’iniciarà un treball per donar a conèixer els principals edificis i elements del 
patrimoni arquitectònic. 

El senyor Mingote continua explicant que s’editarà un tríptic per difondre aspectes 
d’interès i serveis de la població. Com a part final vinculada en diferents àrees, 
manifesta que es continuarà treballant en l’espai web i s’intentarà que la web doni 
una informació directa, ràpida i simultània. Es renovaran els continguts i 
s’introduiran les millores necessàries per mantenir el segell de qualitat que té ara. 

Alguns dels increments numèrics més importants d’aquesta partida són les 
publicacions de suport a diferents autors. 
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Respecte a l’Àrea d’Organització i Serveis Generals, en què està inclosa la Ràdio 
Municipal, ha de dir que el programa de ràdio municipal té un augment important 
seguint la línia de les últimes legislatures, de potenciar aquest element que creuen 
que aglutina a un teixit social del poble. Aquesta ràdio és un referent a la comarca. 

Entre els diferents projectes previstos des de l’emissora municipal, des de RAP 
107, al 2008 es preveu la posada en marxa d’un nou disseny de la pàgina web, que 
cada vegada rep més visites, que inclourà com fins ara totes les notícies d’àmbit 
local actualitzades al moment. 

S’incrementarà l’oferta de programes que es podran escoltar a través diferents 
arxius de ràdio. Durant el 2007 RAP 107 ha incrementat el nombre de visites i ha 
passat de les 18.000 visites, que és un nombre prou important, a més de 25.000. 
Continuaran en la línia de potenciar aquest mitjà d’informació, ja que té un grau 
d’acceptació molt alt de la ciutadania. 

Un altre repte és consolidar la quota d’audiència de l’emissora, que s’ha consolidat 
com a referent informatiu a la població. El darrer estudi atorga més de 8.000 oients 
de dilluns a diumenge, amb un coneixement de 76% entre la població de Parets. 

En la programació es farà un pas endavant, ja que es remodelarà l’oferta durant el 
primer trimestre de 2008. Els eixos bàsics de la graella continuaran sent com fins 
ara d’informació local i esports. Entre altres projectes hi ha la idea d’obrir un espai 
específic, que permeti la participació de les escoles de Parets. És un programa 
conjuntament amb Educació, que es vincula amb una emissora pública com és 
Com Ràdio. 

En el programa “Digues com” s’escollirà el millor locutor de Catalunya, entre tots 
els escolars inscrits al concurs. És una manera de donar a conèixer al jovent la 
ràdio municipal. 

S’incrementaran els espais de debat i la nova programació coincidirà amb una 
renovació de la imatge sonora de RAP 107 iniciada al gener de 2007, amb 
l’eslògan de “Marquem la diferència”. 

En la línia de col·laboració amb Com Ràdio, RAP 107 participarà en la realització 
de l’espai musical de Cap d’Any, que s’emetrà la matinada del 31 de desembre, i 
oferirà diferents reportatges coincidint amb les Festes Majors i altres celebracions 
de la població. 

Es completa l’Àrea d’Organització i Serveis Generals amb informació municipal. 
Aquesta partida té una davallada important d’un 45%. La partida d’informació 
municipal a l’any 2007 tenia un pressupost de 269.000 € i a l’any 2008 tindrà 
188.000 €. Aquesta retallada tan important de l’Àrea d’Informació Municipal es 
justifica amb un conveni subscrit amb Gráficas de Prensa Diaria, que es coneix 
com a Grupo Zeta, que col·laborarà en el patrocini en l’edició de la revista Parets 
del Dia. 

Després de les diverses gestions efectuades per l’equip de govern s’ha aconseguit 
arribar a un conveni i en el proper exercici es disposarà d’una col·laboració de la 
rotativa, que sufragarà les despeses de la impressió de la publicació. Això vol dir 
que el servei contractat amb Gràfiques Canigó, patirà una davallada important. 

Dintre del mateix programa d’Informació Municipal i continuant amb la línia que ja 
està engegada, relativa al Consorci Teledigital Mollet, del qual formen part i que 
estan bolcats perquè la televisió digital terrestre s’implementi a Parets. Es farà un 
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pas previ a aquesta televisió digital terrestre, i s’introduirà el web TV a Parets. 
Seran uns primers passos, que es realitzaran durant aquest exercici. 

La televisió per internet té un increment desorbitat important a tota Espanya. 
Sortien unes dades avui que deien que 650.000 persones a Espanya veuen la web 
TV i és pràcticament el doble que al setembre. Per això és important adaptar-se a 
les noves tecnologies. Serà un complement més a la informació que es dóna des 
del consistori i donarà la possibilitat de tenir un arxiu d’imatges que es necessitaran 
quan s’implementi la televisió digital terrestre. 

La web TV es farà a inicis de 2008 i s’explicarà més detalladament en altres 
comissions, però avança la informació, ja que forma part de la partida d’informació 
municipal. 

El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació s’ha volgut potenciar. Va tenir lloc un 
impuls important durant el passat exercici sobretot en l’Àrea d’Ocupació i es va 
potenciar molt el seu valor afegit, i es va donar més competències i s’ha realitzat 
una tasca molt interessant. 

La partida del Servei Local d’Ocupació per al proper exercici és de 112.000 €. Té el 
seu raonament amb la posada en marxa de diferents plans formatius per a les 
persones residents a Parets, aturats o que volen una millora laboral. La posada en 
marxa dels plans formatius tenen un suport molt important, del qual no disposaven, 
i s’ha subscrit un conveni amb el Centre de Recursos Empresarial de la Marineta. 

Amb el conveni de concessió es disposarà de diferents elements de formació que 
de fet alguns ja s’han engegat i que serviran per a la formació del propi personal de 
l’Ajuntament. Volen fer èmfasi en aquest aspecte durant aquest any. 

Des de l’Àrea d’Ocupació es treballa exhaustivament en la prospecció de totes les 
empreses del territori, especificant contactes, persones, i correus electrònics dels 
diferents departaments de Recursos Humans, amb la idea de publicar un llistat 
actualitzat de les empreses per sectors i polígons industrials. 

La primera fase de l’estudi va servir perquè algunes empreses del municipi, com 
Mango, fessin el procés de selecció a l’Ajuntament, és a dir el Servei Local 
d’Ocupació realitza els diferents processos de selecció per ocupar els diversos 
llocs de treball de diferents empreses importants, la qual cosa és molt important 
perquè l’Ajuntament posa pocs condicionants, i les persones que entren en els 
processos de selecció que l’Ajuntament aporta al Servei Local d’Ocupació són 
persones de Parets que hi viuen a Parets. És un servei molt interessant per a 
ciutadans que volen trobar feina. 

La resta d’activitats continuen sent les mateixes que a l’any 2007, d’orientació, 
d’assessorament i el Club de Feina. Hi ha una intermediació d’oferta – demanda 
que s’amplia les 24 h del dia mitjançant la pàgina web que s’actualitza diàriament. 
Els interessats mitjançant la pàgina web poden consultar les diferents ofertes de 
treball. 

També s’actualitza de forma periòdica la guia que es va publicar sobre la recerca 
d’ocupació, que ja està penjada a la web. 

La voluntat del Servei Local d’Ocupació i Promoció Econòmica, que engloben el 
servei, és continuar apostant per aquestes àrees que generen un gran servei a la 
població. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

El Servei d’Informàtica i Comunicacions s’incrementa bàsicament per als equips i 
les instal·lacions telefòniques que s’adapten per fer la remodelació, amb l’objectiu 
que les despeses de telefonia es redueixin. 

S’ha implementat una primera fase, que ha funcionat prou bé. Si es veu l’apartat de 
telefonia fixa, aquesta baixa de 90.000 € a 59.000 €. Les diferents adaptacions de 
diversos terminals i accessos donen la possibilitat que hi hagi un descens del 45% 
de la despesa de telefonia fixa. 

S’aposta en les partides d’inversió i manteniment per a l’adaptació, millora i 
modernització de l’Administració, que busquen des de fa temps. 

Han previst l’ampliació d’alguns serveis que ocuparan alguns equipament 
municipals nous i que tindran una despesa en material informàtic, entre d’altres. 
Afegeix que la partida d’Informàtica i Comunicació puja de 208.000 € a 279.000 €. 

El senyor Mingote continua exposant que en l’apartat més genèric de Serveis 
Generals s’ha fet una contenció molt important, sobretot a nivell tècnic. Hi ha un 
descens en partides com Secretaria General o Administració General, ja que 
alguns concursos que s’han fet com el d’assegurances, que l’exercici anterior tenia 
un import de 83.000 €, en aquest és de 68.000 €. 

El Jutjat Municipal manté l’assignació de 5.760 €. 

L’arxiu municipal té un increment important. Hi ha un petit augment en l’apartat de 
restauració de documents malmesos, que es duu fa temps amb el suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona. Hi ha una segona part que pateix un increment 
important, que passa dels 7.800 € a gairebé 50.000 €, la partida total d’arxiu i 
aquesta segona actuació és la que comporta l’increment més important, que és el 
treball arxivístic d’un tècnic superior, que en principi durant sis mesos donarà 
suport a la tasca a desenvolupar a l’arxiu, conveniat amb la Diputació de Barcelona 
que assumirà el cost dels primers tres mesos, amb el condicionant que 
l’Ajuntament aporti els altres tres mesos. 

El principal motiu de treball del nou tècnic és donar suport a la transferència 
extraordinària de documentació, que ha ingressat a l’arxiu municipal, sobretot a 
causa de la reestructuració i els trasllats dels equipaments. La voluntat és continuar 
impulsant aquests elements i seguir treballant en la matèria. 

Referent al Servei número 16, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i Consum, explica que 
s’han agrupat diferents aspectes relacionats amb la ciutadania. 

En el programa 1622, que és l’Oficina d’Atenció Ciutadana i Consum, s’inclou el 
programa de Comerç i Participació Ciutadana. 

El Servei d’OAC i Consum treballarà conjuntament amb l’Àrea de Comunicació 
Institucional, la renovació del web municipal. Es té un web de qualitat, però s’ha de 
fer un pas més enllà, ja que hi ha moltes consultes i cal adaptar-lo a tots els 
públics, avançar en la modernització de l’Administració, i donar la possibilitat als 
ciutadans i ciutadanes de Parets que puguin realitzar tràmits efectius mitjançant la 
pàgina web, cosa que significa una remodelació important. 

A partir de gener de 2008 s’oferirà la gratuïtat del bus urbà a tots i totes les 
persones majors de 60 anys, que siguin pensionistes. És un tema important i a 
vegades ser pioners en els serveis a la comarca genera dificultats, però en aquest 
cas avançar en un servei com aquest marca un punt de referència en la comarca, 
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en un aspecte com aquest d’especial sensibilitat per a persones que són les més 
necessitades. 

Per a millorar la informació al ciutadà i fomentar el comerç local s’elaborarà la guia 
del consumidor, que és força important, amb informació de tots els comerços i 
restaurants, entre d’altres, i també s’editarà una guia de serveis municipals 
d’atenció al consumidor. Es continuarà potenciant el servei d’atenció al comerciant i 
al consumidor, perquè no només l’escut converteix Parets en Vila, sinó que per 
nombre d’habitants el municipi està més a prop d’una Ciutat, que d’un poble, per 
això han de continuar treballant en adaptar l’Administració al que és. 

El senyor Mingote continua explicant que pel que fa a Participació Ciutadana i 
Ciutadania, s’incrementa la partida i passa de 487.000 € a 511.000 €. Una de les 
àrees més important que s’incrementa és la de subvencions a actes i entitats 
culturals i socials, amb un augment del 25%. Per a les entitats i per als projectes de 
participació ciutadana són importants aquests tipus de subvencions. 

Respecte a la participació ciutadana, explica que acaba de finalitzar el procés amb 
els diners tu hi comptes, que es continuarà potenciant, ja que aquest exercici es pot 
dir que ha estat el de la seva arrencada de manera important. És el tercer any 
consecutiu que es porta a terme, en què els ciutadans i ciutadanes de Parets 
poden decidir el destí de 300.000 € del pressupost d’inversions. 

L’espai públic que ha estat el guanyador absolut en altres edicions ha donat pas a 
un equipament esportiu. Cada any es reformula el procés participatiu per fomentar i 
facilitar al màxim la participació de la ciutadania, cosa que funciona i el senyal és 
que aquest any s’ha quintuplicat el nombre de participants. S’han de congratular 
tots, perquè aquest procés és un clar exemple de la capacitat de mobilització dels 
ciutadans i ciutadanes davant d’un desig clar. 

És important agrair des del Ple la participació de les 1.149 persones, que han fet 
les seves propostes. 

Des de la participació ciutadana es continuarà apostant en aquesta la línia de 
treball i a més de treballar amb la informació dels consells de participació existents i 
amb la adaptació de la web municipal, es crearan dos nous consells, ja que 
l’organització del teixit associatiu de les entitats i associacions de consells donen 
un bon resultat i es crearà en el proper exercici el Consell Esportiu i el Consell de 
Salut. 

Respecte a l’Àrea de Territori, ha de dir que és l’aposta més decidida, ja que és 
l’aposta més clara pressupostàriament de tot l’Ajuntament. És un àrea que es 
treballa organitzativament i estructuralment per donar més operativitat. S’ha 
procedit a una nova organització, que genera també una nova organització del 
pressupost vinculada a la ja existent a nivell tècnic. 

El pressupost orgànic s’ha dividit en diferents àmbits per donar un tarannà més 
operatiu. 

Abans d’entrar a dividir les diferents partides, explica que s’han generat quatre 
grans àrees. Serveis Generals i Territorials, gestionada pel coordinador de l’Àrea 
de Territori; Servei Urbanisme i Habitatge, que gestiona el responsable de l’Àrea 
d’Urbanisme; Serveis Públics, Obres Municipals, Serveis Urbans i Infraestructures, 
que es divideixen en diferents programes com el Cementiri Municipal, Espais 
Públics i Medi Natural. Un Programa d’Obres Municipals, gestionat pel cap del 
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Servei d’Obres Municipals, que és de nova creació. Serveis Urbans i 
Infraestructures. 

La divisió s’ha realitzat per donar més operativitat i la nova estructura requereix una 
inversió més forta. 

En el Servei de Medi Natural s’inclouen programes com el Medi Natural i l’Escola 
de la Natura, amb un increment important i que treballaran diferents àmbits. 

En l’àrea que s’ha produït un important increment del pressupost és en l’Àrea de 
Medi Natural. Totes les àrees a nivell numèric han tingut augments importants. 

Els increments es produeixen principalment per a la millora dels serveis que ja es 
prestaven i per al seu augment, s’han de tenir en compte l’increment d’espais 
públics. Parets té noves zones com el parc de la zona central, la placeta de Can 
Serra, les millores de l’avinguda d’Espanya, la plaça del carrer Sant Miquel, que 
són nous espais que han de tenir una reconsideració i s’han d’adaptar les 
concessions en manteniment i neteja. 

Respecte als equipaments enumera la nova escola, Can Calio, Casal Sant Jordi, 
els quals també s’han d’adaptar i estan dintre de l’Àrea de Territori. 

S’incorpora el nou servei de bus urbà així com la seva gratuïtat per als jubilats i 
pensionistes, majors de 60 anys i persones amb certificat de disminució, igual o 
superior al 33%, residents al municipi. 

S’han augmentat les partides pressupostàries destinades al manteniment dels 
espais verds, els espais naturals i les zones verdes dels diferents polígons. 

Els principals increments es produeixen en les partides destinades a estudis i 
treballs tècnics, i les relacionades amb la recollida de residus, tenint en compte els 
augments que comporten una major dotació de contenidors soterrats continuant 
amb la línia del passat exercici. L’ampliació de la recollida selectiva. 

En relació a la partida d’estudis i treballs tècnics s’ha incrementat el pressupost per 
a les previsions dels treballs de planejament urbanístic a desenvolupar en aquest 
exercici i durant la legislatura. És un any en què s’ha de planificar el que es farà 
durant tota la legislatura i s’han de planificar les futures inversions. 

Es preveu la redacció de diferents treballs. Uns plans d’àmbit municipal com el Pla 
d’infraestructures d’aigua i energia, el catàleg dels edificis, el Pla d’usos comercials. 

En l’àmbit del barri antic, es preveu el Pla de millora del barri antic, d’edificació i 
urbanització, el Pla de millora urbana de l’entorn de l’Ajuntament, el Pla de millora 
del carrer la Fàbrica. 

Respecte a la zona de l’Eixample es preveu el Projecte de millora de l’avinguda 
d’Espanya - carrer Alfons XIII, i el Projecte de la nova escola bressol municipal. 
Aquests estan previstos de manera directa. 

S’ha previst una dotació per elaborar un estudi de l’arbrat del municipi. En aquest 
exercici es destina gran part del pressupost a aquesta àrea. Es preveu que en el 
proper contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram se sol·licitarà en les 
bases la redacció del Pla director de clavegueram, que s’ha iniciat en una primera 
fase, i que s’ha d’acabar de desenvolupar. 

Les partides incloses en l’Àrea de Servei d’Interès Natural s’incrementen respecte a 
l’any passat, ja que junt amb l’augment de les partides de manteniment d’espais 
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verds s’ha augmentat la partida de les activitats que es realitzen des de l’Oficina 
d’Informació Ambiental i l’Escola de la Natura. 

Tots els contractes de manteniment d’espais públics s’han incrementat per sobre 
de l’IPC, ja que permet una millora en la prestació dels serveis que es realitzen. 

En l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge l’increment més important està dintre dels 
treballs de planificació, que marcaran les diferents inversions de la legislatura. 

L’Àrea de Planificació Estratègica s’incrementa en tots els aspectes relacionats 
amb inversions. 450.000 € es destinen al Parc Fluvial, i més de 2.000.000 € a la 
residència. 

Els serveis d’espais públics és un dels serveis amb un increment més important i 
passa d’1.000.000 € de l’exercici anterior a 1.606.000 €. Aquest  increment tan 
important respon a la voluntat d’ampliar la conservació dels espais verds. La 
partida té un increment del 60%. Es fa per a la conservació d’espais naturals. 

Una partida que s’augmenta bastant és la referent al manteniment dels polígons, 
amb un 80%. 

S’incrementa també la partida de manteniment i conservació de contenidors 
soterrats. 

Un altre dels contractes amb un increment important és el manteniment 
d’escossells. Dintre del servei els augments més importants estan dintre del servei 
de transport. Traspassar la voluntat política a efectes numèrics fa que es passi de 
174.000 € a 182.000 €. 

Es continuarà treballant en el mitjà de transport del polibus tot i que estan bastant 
avançats els treballs de negociació per rebre la subvenció pertinent. 

El contracte d’antigrafiti s’augmenta en  un 50%. 

El senyor Mingote continua explicant que referent al Servei d’Obres Municipals 
l’increment més important es destina a la xarxa viària, amb un 70%. 

Serveis Urbans i Infraestructures, les partides més importants estan en la recollida 
d’escombraries i en els diferents cànons de la planta de deixalleria i compostatge, i 
en els diversos contractes de matèria orgànica i de voluminosos. 

L’equip de govern aposta per fer néixer una empresa municipal per al foment de 
l’habitatge assequible. Neix de la millor manera possible, amb el consens, i 
l’empresa comptarà amb tots els grups municipals en el Consell d’Administració. 

Aquesta empresa rep el nom d’HabitaParets, SL que busca durant l’exercici 2008 
planificar la implantació de la societat, la creació de l’organització, l’adequació del 
domicili social, que s’instal·larà en el nou equipament de Can Calio, i l’inici de les 
activitats mercantils en compliment de la missió assignada per l’Ajuntament, que 
dirigeix l’empresa municipal. 

En l’apartat d’organització es treballarà amb la plantilla inicial, amb una organització 
bàsica, en què es preveu un tècnic financer a dedicació parcial, un administratiu/va 
de gestió i el gerent de la societat. 

Referent als diferents programes d’actuació, la missió més important 
d’HabitaParets, SL és promoure l’habitatge assequible al municipi, per assolir-lo 
operarà amb el patrimoni municipal que se li atribueixi, les comandes de gestió 
urbanística i intervindrà en el mercat immobiliari, i quan s’escaigui, amb l’objectiu 
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d’optimitzar els recursos municipals, s’assolirà la màxima eficàcia per atendre la 
demanda d’habitatge assequible al municipi de Parets. 

S’engega aquesta empresa, i tots els regidors tenen el detall de les primeres 
actuacions planificades durant tot l’exercici. L’empresa neix amb un estat de 
previsió de comptes d’explotació per a l’exercici 2008 de 192.000 €. 

A continuació pren la paraula el coordinador de Serveis Personals, el senyor Torio, 
i exposa que es presenta avui a discussió un pressupost que descomptades les 
partides de capítol I Personal, i VI d’Inversions, puja a 2.800.000 € o 3.400.000 € si 
se sumen les partides destinades a la despesa corrent del Patronat Municipal 
d’Ensenyament. 

A grans trets es pot desglossar de la manera següent: 400.000 € Esports, 580.000 
Cultura, 620.000 € Serveis Socials, Igualtat i Gent Gran, 180.000 € Joventut, 
900.000 € Educació, 60.000 Sanitat, 400.000 € Patronat Municipal d’Ensenyament. 

Aquest és el pressupost que any rera any es presenta i que potser és interessant 
destacar alguns programes i activitats, que són les més representatives. Es dóna 
un servei d’atenció a les persones i es continua donant el servei amb un increment 
adequat a l’augment del nombre de ciutadans al qual es dóna el servei. Avui 
presenta algunes de les característiques principals que es canvien. 

Respecte a l’Àrea d’Esports, cita que les despeses amb un augment màxim 
significatiu corresponen a les activitats de les escoles esportives municipals per a 
nens i les activitats d’educació física  per a la gent gran, del casal esportiu, que 
l’any passat va doblar el nombre de participants, les subvencions als esportistes i 
les entitats esportives que corresponen en realitat a un augment del nombre 
d’esportistes i de noves activitats esportives. 

En Cultura destaca fonamentalment la celebració del 25è aniversari de la Biblioteca 
de Can Butjosa, que comporta un increment substancial de la partida de la 
biblioteca, i comporta també un munt d’activitats commemoratives, que segurament 
tots en gaudiran. 

Un fet nou i significatiu és que hi ha una partida oberta i modesta de 6.000 €, que 
no es destina per portar a terme alguna de les prioritzacions i aportacions 
realitzades des de la Taula de Cultura al llarg del Projecte educatiu de Parets. 

Apareix una nova partida per subvencionar la formació de teatre a les escoles a 
petició d’aquestes i de les AMPA davant de la impossibilitat de continuar de 
l’Associació de Teatre Parets. 

Les partides de Serveis Socials, Igualtat, Dona i Gent Gran tenen l’increment més 
significatiu de l’Àrea de Serveis Personals i passa de 500.000 € a 619.000 €. 
D’aquesta quantitat Acció Social s’incrementa en un 27%, que es destina entre 
altres, al Programa d’infància i família, Atenció directa social, i al Programa 
d’atenció a la gent gran. 

S’incrementen les partides destinades a la tercera edat, a la plena incorporació del 
Casal Sant Jordi a la Xarxa de Casals Municipals, que incorpora noves activitats 
com el servei de menjador. 

Destaca dues activitats del Servei de Joventut, que incrementa les partides del 
Casal d’Estiu, amb noves activitats, transport i una sèrie de serveis d’acord amb les 
AMPA que són les que participen conjuntament amb el servei de Joventut i 
Educació. El Pla local de joventut, que recentment l’ha aprovat el plenari, que ha 
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estat valorat molt positivament per la Secretaria de Joventut de la Generalitat, 
preveu programes com la Nit Jove, la prevenció de conductes de risc, el foment 
d’iniciatives juvenils, comuni-K, el Fòrum Jove o el Projecte de mediació i reparació 
de danys. 

L’Àrea d’Educació manté la línia de donar suport a les escoles i subvencionar les 
AMPA. Manté els projectes que es portaven i no engega cap de nou, ja que estan 
en ple funcionament el Projecte educatiu, l’observatori de la violència a les aules, el 
Projecte de família i municipi dintre del Projecte de millora de l’èxit escolar, la 
transició escolar, amb dos subprojectes com la transició de l’escola bressol infantil i 
la transició de primària a secundària, que es valoren molt positivament. 

L’aportació de l’Ajuntament a les despeses al Patronat és de 799.000 €, amb un 
5% d’increment. 

El Programa de salut pública dedica l’augment de la despesa a la subvenció de les 
entitats sociosanitàries i a les activitats relacionades amb la prevenció de les 
conductes de risc als centres de secundària. 

El senyor Torio afegeix que completant les partides de despesa d’aquest exercici 
és considerable l’augment dels ingressos en una quantitat propera en Serveis 
Personals a 200.000 €, dels quals una part important corresponent a Serveis 
Socials i Educació. 

La proposta d’inversions que acompanya al pressupost suma 5.098.000 € 
finançades com s’ha explicat a l’informe inicial amb despesa ordinària amb 65.000 
€, 1.556.000 € en préstecs, 1.518.000 € en subvencions, 125.000 € en quotes 
urbanístiques i 1.833.000 € en aprofitaments urbanístics fonamentalment del Sector 
Circuit. 

Les principals partides d’inversions tenen dos eixos principals. Acabar projectes 
iniciats i planificats i planejar de nous, que són fonamentalment els 300.000 € 
destinats a la participació ciutadana; 250.000 € a planes i espais públics, carril bici i 
mobiliari urbà, 300.000 € a construccions escolars, una part important a 
l’acabament del CEIP Pau Vila i condicionar l’exterior de l’escola Lluís Piquer, el 
projecte de la nova escola bressol del barri de Can Berenguer; 433.000 € destinats 
a Cal Jardiner com a centre juvenil i formatiu; 200.000 € a planejament, ordenació i 
projectes, entre el quals destaca la remodelació del barri antic i alguns dels 
principals eixos de l’Eixample, 300.000 € al condicionament d’edificis amb finalitat 
cultural, com el Projecte de remodelació de la sala gran de la Cooperativa amb un 
conveni de cessió per 50 anys i destinada a posar a disposició del poble un espai 
cèntric integrat i amb unes instal·lacions polivalents; 60.000 € a equipament 
informàtic a les escoles per donar continuïtat a un projecte engegat a l’exercici 
anterior i molt ben valorat per la comunitat educativa. 

237.000 € per remodelar l’escola bressol municipal la Cuna, d’acord amb el 
projecte de l’arquitecte David Lledó, amb una subvenció de 225.000 € del 
Departament d’Educació de la Generalitat. 

2.197.000 € es destinen a la residència de la tercera edat i és voluntat de l’equip de 
govern aconseguir 1.000.000 € del Departament d’Acció Social, que en aplicació de 
la Llei de dependència incrementa de manera considerable el nombre de places de 
residència assistida i de centre de dia. 

Tot seguit, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el 
seu grup està esperançat perquè hi ha hagut un desglossament important, cosa 
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que el satisfà, davant de la fredor dels números, partides i referències. Els dos caps 
d’àrea han desgranat els números, cosa que quedarà reflectida a l’acta, i el dia de 
demà es podran fer les valoracions. 

CiU no té tota aquesta informació, per això el que fa sempre i com ha manifestat 
aquests anys, realitza un plantejament polític del pressupost. Faran unes 
pinzellades i intentaran mantenir el criteri del grup, que no ha canviat gaire, i no 
perceben aquest canvi en el pressupost d’enguany. 

Per a CiU el pressupost que presenta l’equip de govern és continuïsta i lluny de la 
realitat dels moments que toca viure. CiU entén la realitat més que amb el que es 
pugui fer, l’entén amb el concepte que pressupost rera pressupost es continua 
marcant. L’equip de govern no entén que el concepte de millora de manteniment ha 
de ser una despesa i no una inversió, fet que ha manifestat d’altres vegades. 

La millora de carrers, parcs, enllumenat i senyalització, entre d’altres, continuen 
estant en el capítol d’inversions i de despesa, cosa que no ha de ser així, perquè 
les obres ja estan fetes. En el seu dia sí que van ser inversions, però ara són 
equipaments acabats. La inversió està tancada com a obra, continuen pagant el 
seu crèdit, i es fa un manteniment. Continuen veient que aquest concepte encara 
no està prou clar en el pressupost.  

Aquestes infraestructures són una realitat i cal mantenir-les i millora-les, per això 
reitera que són una despesa i no una inversió. El concepte no és el problema, sinó 
que per aquests conceptes que ha dit no només es passa a inversió i no a 
despesa, sinó que també es demanen préstecs per cobrir aquestes necessitats. Es 
demanen 170.000 € en préstec per realitzar les despeses de millora de carrers, 
parcs i jardins, i enllumenat. 

El pressupost de 2007 demanava que el poble de Parets necessitava altres 
inversions més necessàries, separant la residència i centre de dia i construccions 
escolars, que han quedat reflectides i CiU hi està d’acord que són necessàries. CiU 
Troba a faltar a l’any 2008 inversions per millorar la mobilitat del municipi, com per 
exemple, inversions que CiU recull en el programa de les darreres eleccions 
municipals, de millorar la mobilitat de l’avinguda de Catalunya, que està saturada i 
necessita desdoblar-se i buscar alternatives. Cada partit ha buscat les seves per 
descongestionar el municipi que en hores puntes està en un caos tècnic en 
mobilitat. 

S’ha de millorar l’oferta en zones d’aparcament estratègiques i no tan 
centralitzades. No es tracta de les zones que s’han condicionat per cobrir alguna 
necessitat puntual, sinó per donar abast a tot el municipi. 

CiU troba a faltar la construcció d’una base per a la Policia Local i Protecció Civil. 
Aquesta és una de les prioritats que es marcava el seu grup, així com la millora del 
barri antic. En definitiva, s’ha d’invertir en instal·lacions i projectes més populars i 
no s’han d’invertir els diners en altres obres, que encara que també són importants, 
no són tan prioritàries. 

El senyor Martorell indica que aquest no és el pressupost de CiU, ja que el seu 
grup pensa diferent, i en conseqüència dissenyarien un pressupost diferent, 
analitzant la realitat des d’una altra perspectiva i amb altres prioritats i una de les 
prioritats que sempre han manifestat és la reducció del deute en crèdits valorat avui 
en 9.600.000 €. Encara avui paguen crèdits de l’any 1998, 1999 i 2000. Com han 
manifestat altres vegades, han deixat d’aprofitar unes circumstàncies en què els 
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interessos van baixar molt, per liquidar i tancar crèdits que en el fons hipotequen el 
municipi. 

El senyor Martorell indica que consta i ha de constar a tots els ciutadans que 
l’Ajuntament paga una quota constant de 2.100.000 €, aproximadament. És cert 
que s’ha reduït el deute viu i s’ha passat del 78,58% de 2007 al 55,98%, fet que vol 
dir que s’ha realitzat una gestió important i s’ha produït la reducció. 

Tots saben que la llei marca com a màxim un 110%, i Parets està al voltant del 
56%, però encara hi ha un deute viu de 12.381.000 €. És un xifra important i s’ha 
de treballar més per reduir-la. 

Els descol·loca el fet que el pressupost pressuposta que es rebrà una subvenció 
d’1.000.000 € sense tenir cap notícia fiable, de què això sigui una realitat, ja que en 
els pressupostos de la Generalitat no figura enlloc la partida. Ojalà que rebin 
aquest 1.000.000 €, ja que aniria molt bé per al projecte al qual es vol destinar. 

No s’ha de posar aquesta partida pensant que durant l’exercici 2008 es rebrà 
l’esmentada subvenció. És preferible ser més honestos i dir que es necessiten 
aquests diners, i s’hi posen i si es rep la subvenció anirà molt bé. Per aquest 
concepte el pressupost que es presenta tampoc és el de CiU. 

Tampoc és el seu pressupost, un pressupost que gasta el 86% del que recapta en 
impostos directes, impost de vehicles de tracció mecànica, impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys per un valor de 9.972.000 € i es gasta en despeses de 
personal 8.575.312 €. S’han de posar en marxa idees noves i realistes que 
permetin reduir la càrrega financera de l’Ajuntament com és la despesa de 
personal. En aquest pressupost no es veu cap gest per reduir l’esmentada càrrega, 
per això tampoc és el pressupost de CiU. 

Un pressupost que gasta 334.000 € en estudi, assessoria i treballs tècnics amb una 
plantilla que disposa de 46 funcionaris de carrera, 2 places en comissió de serveis, 
de les 171 places de la plantilla de l’Ajuntament, que representa el 26,9% de la 
plantilla, tampoc és el seu pressupost, perquè CiU ja ha manifestat d’altres 
vegades que l’Ajuntament disposa d’aquests funcionaris de carrera i hauria 
d’intentar reduir la despesa en estudis, assessoria i treballs tècnics. 

Potser trobarien persones a l’Ajuntament, funcionaris de carrera, amb un nivell 
important que poden desenvolupar aquestes tasques, cosa que incentivaria la seva 
professionalitat en el sentit de créixer en la corporació, que no deixa de ser una 
empresa que ha de fomentar el creixement professional dintre de l’àmbit de treball. 

El senyor Martorell continua explicant que, d’acord amb les seves dades, s’inverteix 
en seguretat ciutadana només 1.356.000 €, que representen un 5,4% del 
pressupost. És un percentatge insuficient si es té en compte que la població d’arreu 
de Catalunya i els paretants han manifestat en les darreres eleccions municipals la 
prioritat de créixer en seguretat ciutadana. Tot el que ha explicat el regidor val 
molts diners i s’ha de fer un esforç per oferir aquest servei.  

Reitera que el municipi va prioritzar en les darreres eleccions municipals el fet que 
volen més seguretat ciutadana, però no només amb més policia de barri i més 
agents al carrer, sinó en inversions en infraestructures, perquè aquest cos sigui una 
realitat i pugui treballar molt millor en ple segle XXI com seria tenint una base de 
Policia Local i Protecció Civil, als quals es pugui accedir tranquil·lament i ser atès 
amb condicions, no de personal, perquè tenen clar que les condicions són òptimes i 
funcionen molt bé, sinó d’edificis i infraestructures, ja que actualment són justes. 
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Aquest pressupost tampoc és el de CiU perquè es gasta en Serveis Socials i 
Cooperació només un 4% dels 25.000.000 € pressupostats. 

CiU està a favor de la modernitat de l’Ajuntament i del serveis que ha de prestar, 
que passa per tenir uns serveis molt desenvolupats, que cada dia creixen més com 
la telefonia fixa, mòbil, i de mòbil a fix, i buscar sempre el millor component, ADSL i 
Internet, i s’han pressupostat 120.000 €, probablement estan ben invertits, però hi 
ha d’altres partides que són prioritàries. 

Quan es parla de percentatges es pot caure en un error i a vegades s’enganyen. 
Es parteix de 100 i un 25%, que és un percentatge molt interessant, es passa a 
125%, però es pot estar igual amb una xifra molt petita. No perquè es passi 
d’invertir en un determinat cos una quantitat de diners al 2007 i ara es posi uns 
quants més amb un percentatge molt alt sobre una base molt petita, realment 
s’inverteixin molts diners. Això també s’ha d’explicar, ja que l’esmentat 
Departament tenia un pressupost petit, que ara s’ajusta, però continua sent petit, 
perquè ja hauria d’haver crescut més en aquests anys, que és del que s’està 
parlant. 

Sense entrar en més detalls perquè no els tenen, CiU parteix de conceptes 
genèrics i expliquen les reflexions següents, com que el concepte solidari és un 
concepte molt obert, l’equip de govern el que avui presenta potser solidari, però per 
a CiU no ho és, perquè el seu grup faria un pressupost diferent i marcaria altres 
prioritats, que no recull el present pressupost. 

És molt important que el ciutadà sàpiga que res del que paga en concepte 
d’impostos es tradueix en inversions per millorar el seu benestar, ja que el 86%-
87% del que es recapta es destina en despeses de personal, però no per millorar el 
benestar del ciutadà, fet que obliga a continuar amb la política de crèdit per a tot, 
denunciada any rera any per CiU. Només 65.000 € és ordinari dels 5.098.000 € del 
pressupost d’inversions, que representa l’1,3%, percentatge molt pobre. Recorda a 
l’equip de govern que l’any passat d’ordinari tenia més que el que avui posa el 
pressupost. És un punt que s’ha de treballar, perquè han de començar a fugir de la 
política de crèdits, ja que els crèdits ja no estan com estaven, s’han de fer 
previsions per intentar corregir l’augment amb interessos. Els tipus d’interès 
continuaran creixent, per això s’ha d’incrementar les inversions amb ordinari. 

Tot i que s’ha reduït el deute viu, el deute continua creixent, per tant la contenció 
tampoc és la que agrada a CiU i un any més s’incrementa l’àrea en 1.556.000 € per 
finançar el 30,5% de les inversions de l’exercici 2008. En resum representa més 
deute. 

CiU creu que s’ha de millorar el control i l’equilibri pressupostari, tenint en compte 
el que s’ha manifestat abans, que no es poden disposar de crèdits més baixos per 
reduir el deute. De fet es continuen demanant préstecs per comprar petites coses 
com material informàtic, 20.000 €, se sol·licita un crèdit o posa que es pot demanar 
un crèdit per aquest import. Fet que s’ha de corregir i els diners han de sortir d’un 
altre capítol que no sigui tot a base de crèdits. 

CiU creu que els ciutadans han de saber que la situació financera de l’Ajuntament 
els continua hipotecant, perquè s’han de retornar molts crèdits i el deute els té 
encadenats, lligats de mans i peus, perquè depenen del crèdit per a tot. 

Manca una política diferent, que ha de ser novedosa, que els permeti trepitjar com 
a municipi de peus a terra, tot i que Parets és un municipi que encara  pot créixer i 
tenint en compte la seva riquesa. Si tenen crèdits i els concedeixen és perquè el 
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municipi té aquesta facilitat i vàlua, però s’han de buscar noves idees i sistemes 
que permetin reduir el crèdit per a tot. 

Aquesta és la realitat financera. CiU valora positivament que l’Ajuntament ofereixi 
una sèrie de serveis que teòricament no són de la seva competència, però són 
necessaris i l’Administració no ajuda perquè no arriba a tot arreu. És positiu que 
l’Ajuntament doni més serveis de competència no municipal, i que posi més diners 
dels que serien necessaris. 

Hi ha molt municipis que no presten aquests serveis perquè no són competència 
municipal, CiU no aposta per això, sinó que aposta per municipis com Parets que 
ha entès la necessitat d’oferir aquests serveis, però per donar-los no és necessari 
hipotecar-se més, hi ha d’haver una relació més estreta, perquè el fet de prestar els 
serveis extres no continuï marcant una hipoteca i un deute, exercici rera exercici. 

Tenen sort de tenir un municipi que pot créixer, encara que cada vegada menys, 
perquè es va gastant. Tenen un teixit industrial important, que s’ha de continuar 
treballant i mimant, que tenen un sector com la construcció, que ha minvat, però 
encara és important i sobretot Parets té sòl disponible. Parets té tot això, i no s’ha 
de malmetre, perquè hi ha d’altres municipis que d’això no tenen res i les seves 
fonts de finançament són encara més tristes que les de Parets. 

Les coses es poden fer diferents, es poden treballar diferents opcions i CiU donarà 
suport a qualsevol nova idea que s’aporti, per no tocar d’oïda, sinó de solfeig i 
partitura. És una manera d’explicar el que CiU vol manifestar dels pressupostos. 

Prèvia la vènia, pren la paraula, la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa 
que es contribuiria a reduir les despeses del pressupost si es reduís la despesa 
energètica de l’Ajuntament, ja que al començament de la sessió feia molta calor. 
Ara ha canviat, però és important que les despeses de manteniment s’avaluessin, 
perquè es poden traduir després en l’àmbit més gros del pressupost. 

Seria interessant estudiar un sistema més operatiu a través de les comissions 
informatives per portar a terme el debat de pressupostos, tot i la importància que té, 
es podria utilitzar tal com s’ha proposat en altres qüestions, establir un sistema en 
les comissions informatives, a través del Reglament municipal es pot valorar, que 
es discutissin alguns detalls en les comissions i en el Ple fer les valoracions més 
globals, ja que a vegades es fa complicat per tothom i per als ciutadans que 
segueixen un debat d’aquest tipus. 

El NOPP farà una valoració global dels pressupostos. Pel que fa a l’anàlisi de la 
part d’ingressos, si s’observa el capítol IV, només hi ha com a partides importants 
aportacions del Fons de Cooperació Local, que són les aportacions de l’Estat i la 
Generalitat, en base als diners que els ciutadans paguen fonamentalment a partir 
de la declaració de la renda. L’esmentat capítol hauria de preveure altres partides 
provinents d’aportacions d’altres administracions més grans que la municipal, com 
la Diputació, la Generalitat i altres entitats. Les que veuen al capítol IV són 
quantitats petites i insignificants, perquè no s’han aconseguit subvencions de la 
Generalitat ni de la Diputació. 

No fa gaire dies van sortir unes dades en un mitjà de comunicació, i hi ha municipis 
que fan goig les aportacions concedides en habitatges, en millores en els CAP, en 
construccions escolars, en millores en xarxa viària. Parets que és el tercer municipi 
de la comarca en nombre d’habitants i no té cap aportació de la Generalitat en 
aquest pressupost com tampoc la va tenir l’any passat. 
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Tampoc hi ha aportacions d’altres entitats com les caixes que tenen una obra social 
important. Just les caixes a Parets, concretament una, que gestionava un casal de 
dia per als avis l’ha deixat de gestionar. Les despeses d’aquest casal les ha 
assumit l’Ajuntament, i això no s’ha traduït en cap mena d’aportació de tipus social, 
ni de cap altre tipus, a part d’alguns pidolades o quantitats insignificants que aportin 
per alguna festa o alguna aportació per la Festa Major. Hi ha un tema pendent que 
és el de les caixes, que han reculat. 

Respecte al capítol IX d’ingressos, les partida més gran a part del Fons de 
Cooperació, és el préstec de 1.556.000 €. 

En el mateix capítol detecten els impostos directes de l’IBI i l’IAE, entre d’altres, 
amb un creixement del 9,7% i les taxes i preus públics de l’11,50%, o sigui entre 
tots dos s’està al voltant del 10% de creixement. 

Quan es van debatre les Ordenances es va dir que l’increment dels impostos és el 
corresponent a l’IPC. Si l’augment és de l’IPC no es pot creure, ja que una de les 
dues xifres balla i és que l’increment dels padrons és al voltant del 10%. És evident 
que hi ha d’haver un factor corrector de les altes, però no es pot passar de l’IPC al 
10%, per tant les dues dades no són coherents. Una de les dues falla. La que falla 
és que els impostos no s’han incrementat igual que l’IPC, sinó que s’han augmentat 
molt més. 

Pel que fa al pressupost de despeses si es té en compte el pressupost funcional, a 
part d’Urbanisme amb el 19,2% del total del pressupost i aquest any s’ha inclòs la 
residència d’avis, es gastarà en Administració General el 10,8% del total del 
pressupost. Es gastaran en pagar deutes un 9,46% del total del pressupost. 
Aquestes xifres són molt importants. La part d’Administració General creix un 30% 
respecte l’any passat. No hi ha cap mena de contenció de la despesa corrent, cosa 
que vol dir que cada vegada costa més diners fer funcionar la màquina, els telèfons 
i la publicitat institucional. Un import molt alt, que es menja una part considerable 
del pressupost, que com ja s’ha comentat tantes vegades i reiteradament, no 
permet passar diners dels ingressos ordinaris a inversions. 

El NOPP creu que cal reduir la despesa corrent d’una manera progressiva. És 
evident que la reducció no es pot portar a terme en un únic pressupost, però sí que 
cal canviar la tendència, perquè la tendència de fa uns anys és molt dolenta perquè 
puja de manera desorbitada la despesa, en comptes d’aturar-se per després 
intentar baixar. 

Dins del pressupost de despesa hi ha qüestions que en es repeteixen d’altres 
pressupostos, per això les tornarà a comentar. L’Ajuntament es gasta en el lloguer 
de locals, fonamentalment, unes quantitats molt elevades. Aquest any estan al 
voltant dels 800 € diaris. Cada dia quan s’obre la porta l’Ajuntament, aquest paga 
800 € de lloguers. Un municipi com Parets, amb una activitat urbanística important 
hauria d’haver aconseguit locals suficients per ubicar les seves dependències i no 
anar de lloguer. La mostra més clara i última que s’ha produït és el canvi de Can 
Volart, que passa d’una zona verda a una zona urbanitzable. En la zona 
urbanitzable es construeixen unes naus molt grans al costat de la Nontex, en canvi 
l’aprofitament mitjà de les naus no es va traduir en cap nau a disposició de 
l’Ajuntament, per ubicar la brigada municipal. El millor per a un municipi és que 
l’aprofitament mitjà es converteixi en sòl industrial urbà o en sòl urbà per construir 
habitatges. L’equip de govern fa anys que opta per convertir l’aprofitament mitjà en 
diners en metàl·lic per incorporar-los a les partides que considera adients.  
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Des del punt de vista del NOPP això és un error estratègic molt greu que causa i 
causarà en un futur més perjudicis al municipi. És a dir, empobreix el municipi. 
Convertir l’aprofitament mitjà en diners empobreix el municipi. Ha citat l’exemple de 
les naus industrials, però el mateix seria traduït en sòl urbà per destinar-lo a 
habitatge.  

La senyora Martí indica que no hi ha cap política d’habitatge en el pressupost. En 
aquests moments no hi ha sòl. L’Ajuntament ha dilapidat o convertit en metàl·lic 
l’aprofitament mitjà i no té un pam de sòl urbà per destinar a habitatge, només el de 
Can Fradera, que dóna voltes i voltes. 

El deute és elevat i traduït en números que es puguin entendre, es paguen 5.000 € 
diaris als bancs. Quan es lleven l’Ajuntament ha de pagar 800 € de lloguers i 5.000 
€ de crèdits, i no sap quants diners, perquè encara no els han comptat, 
d’Administració General per obrir la porta. 

Les patides que s’incrementen molt cada any són les de premsa, revistes, 
publicacions, i informació. Aquest any han fet el càlcul diari, perquè pensen que és 
un concepte que es pot entendre bé, i es gasten 500 € diaris en premsa, revista, 
publicacions i informació. O sigui, que el pressupost és molt mediàtic. Potser no és 
social, però mediàtic ho és molt. 

El pressupost no preveu cap estudi sobre contaminació i la seva prevenció, ni pel 
que fa a aigües ni a contaminació atmosfèrica, i de problemes de contaminació 
Parets en té com el de Bendibérica. 

El pressupost de despeses conté un apartat molt important d’estudis i treballs 
tècnics, que cada any s’incrementa molt. El NOPP és molt favorable a què es facin 
estudis i treballs tècnics, però voldria que es concretessin. Que hi haguessin 
estudis concrets i que no es generalitzés, perquè és una necessitat elaborar 
estudis i projectes, però fins a on, quins límits, quin increment de pressupostos es 
produeix cada any tan elevat. 

L’apartat del pressupost de Serveis Socials és limitat i petit. Als ciutadans de Parets 
els preocupa molt el problema sanitari i del CAP i l’aportació a Serveis Socials és 
molt baix. 

Pel que fa a inversions, l’aportació de l’ordinari és molt poca, és un problema que 
apareix cada any. És una mala política pressupostària. Tota la despesa prevista en 
inversions es finança a través de préstec, que aquest any és d’1.556.000 €, o 
d’aprofitaments urbanístics. 

És important fer el detall de la residència d’avis, que és la inversió més important i 
que el NOPP considera prioritària, però no és correcte en el lloc en què s’ha 
col·locat el finançament dels 2.197.000 € de la residència d’avis, perquè hi ha 
1.000.000 € de subvenció indeterminada. La subvenció no s’ha concretat i ja no diu 
res dels aprofitaments mitjans que el senyor Torio ha aclarit. 1.197.000 € 
d’aprofitament mitjà del Polígon del Circuit, i això no està ni embastat, és un tema 
que està molt lluny que es pugui concretar. 

La inversió de la residència d’avis no saben com es podrà desenvolupar, a no ser 
que l’adjudicació que hi ha en aquest moment de la residència encara estigui en 
una fase relentida i, per això, amb el pressupost de l’any passat s’executin les 
obres d’aquest any i es pensi que l’adjudicació dels 2.197.000 € es produeixin a 
finals de l’any o es faci saltar al pressupost següent. Els fa sospitar molt que el 
finançament de la residència d’avis s’hagi col·locat en aquest lloc. 
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La senyora Martí continua explicant que no hi ha cap inversió en habitatge, malgrat 
que s’hagi constituït i fet un pressupost d’HabitaParets, SL, de la qual es parla molt 
i que mediàticament n’hagi molta informació, però després això no es tradueix en 
diners. No es tradueix en aprofitament mitjà, necessari per posar a disposició de 
l’Institut Català del Sòl, perquè construeixi habitatges de protecció oficial com han 
vist a la Generalitat aquest any a la comarca, que inverteix molt en molts municipis 
en habitatges de protecció oficial, a partir de sòl que han cedit els respectius 
ajuntaments. 

Tampoc veuen consignació pressupostària per complir el Pla d’habitatge. Les 
actuacions que es van programar per al 2006 eren les relatives a Can Fradera, 
amb 103 habitatges. L’únic que s’ha produït fins ara és el sorteig. 

En les actuacions programades per a l’any 2008 hi ha 90 habitatges. Pregunta on 
es troben. No es concreta el tema de l’habitatge en el pressupost. 

Respecte al tema de la participació ciutadana, ha de dir que és veritat que aquest 
any s’ha produït un increment de ciutadans del municipi que s’han interessat. Hi ha 
hagut dues entitats concretes que van demanar obertament que figuressin dues 
obres importants, per això seria interessant que es desglossés més. Si aquest any 
no és possible, s’hauria de tenir en compte de cara a l’any vinent i recollir de 
manera més clara les propostes de participació ciutadana, perquè després i a finals 
d’any es rendeixen comptes d’aquesta qüestió. 

El NOPP ha presentat un conjunt de propostes a fi que es recullin en el pressupost 
de 2008. Si el seu grup hagués fet el pressupost, aquestes propostes hi serien, 
amb moltes d’altres globals. El seu grup no pot presentar un pressupost alternatiu, 
però sí un conjunt de propostes  que la majoria no es recullen i que consideren que 
seria important que es recollissin, ja que algunes no tenen un cos econòmic gaire 
elevat. 

És important que en els estudis es programi al més aviat possible el desdoblament 
de l’avinguda de Catalunya amb un vial paral·lel al riu Tenes, perquè es viu una 
situació de congestió que no es podrà aguantar durant gaire temps. 

Demana que s’introdueixin millores al barri antic, no estudis, sinó millores. Estudiar-
les, però passar de seguida a l’acció, perquè el barri antic té uns dèficits molt 
considerables. 

Sol·licita que s’instal·li una xarxa de wifi municipal per facilitar la connexió a 
internet. És un tema que ajudaria molt a la gent jove. 

S’hauria de destinar un pressupost al Síndic Municipal. S’hauria d’haver obert una 
partida. Hi ha partides que s’han dotat amb 0 € i aquesta podia haver estat una 
altra, ja que es veuria la voluntat de recollir el concepte. 

La senyora Martí continua manifestant que s’haurien de col·locar plaques amb els 
noms del carrers, ja que la majoria de carrers no en tenen, alguns perquè són 
nous, i d’altres perquè les plaques s’han deteriorat amb el pas del temps. 

Cobrir la pista de Can Butjosa i instal·lar plaques solars en el terreny destinat a 
equipament del Sector Autopista, mitjançant una adjudicació. És una proposta que 
no costaria econòmicament res. 

Respecte a les despeses, ha de dir que les despeses corrents s’haurien de reduir, 
ja que no es poden gastar els diners de l’any passat en telèfon, les despeses de 
lloguer, procediment institucional. S’hauria de reduir el deute. 
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Pel que fa a la plantilla de personal s’incrementa cada any i s’hauria de veure com 
es pot estabilitzar, ja que és una despesa molt elevada. Com cada any han dit es 
tenen titulats superiors per tot, ara acaben de descobrir que hi haurà un titulat 
superior en arxiu i en canvi hi ha una mancança importantíssima en la plantilla d’un 
enginyer superior. És una necessitat important, ja que Parets per la mida que té no 
pot estar sense com a mínim un enginyer superior. És una necessitat important per 
al servei. 

Aquestes són les consideracions que el NOPP ha fet d’una manera global al 
pressupost. 

Intervé el coordinador de l’Àrea de Serveis Personals i Econòmics, el senyor Torio, 
i explica que referent a la primera intervenció de CiU, ha de dir que és cert que no 
és el pressupost del seu grup, sinó el pressupost que ha treballat l’equip de govern, 
amb tota la bona voluntat. Consideren que no és un pressupost continuïsta, ni que 
està lluny de la realitat, sinó que és un pressupost que aquest any s’han posat totes 
les piles perquè sigui el més real possible. 

Pel que fa al manteniment de les inversions, no veu cap partida de manteniment en 
inversió. En places públiques es parla de nous espais, de nous equipaments i de 
nou mobiliari. 

Està d’acord amb el tema de la seguretat ciutadana, però també ho està en què 
s’han incrementat les partides. 

Respecte a la subvenció de la residència, és veritat que la subvenció no està 
assegurada, però faran el possible, de la mateixa manera, que en la intervenció 
següent del NOPP, que ensenyava una premsa comarcal que deia que la 
Generalitat no havia concedit cap subvenció a Parets al 2007 ni al 2008, ha de dir 
que no és veritat i a continuació ensenya el document d’un acord de govern del 20 
de novembre de 2007, de fa justament un mes, que diu que a Parets del Vallès 
s’ha acordat destinar 2.922.500 € per a la construcció de la segona fase d’una línia 
d’ensenyament primari. 

L’any passat es va fer una inversió de 900.000 € en el parvulari de la mateixa 
escola, fet que no reflectia la premsa comarcal, de la mateixa manera que no es 
reflectia en el seu moment 1.700.000 € pressupostats per al col·legi Lluís Piquer i 
que després es van aplicar. 

És viable la subvenció per a la residència i l’Ajuntament farà tot el possible per 
aconseguir-la. 

El NOPP ha parlat de les inversions, les quals van ser tan reals al 2007 com al 
2008, al marge d’altres inversions, que segurament s’aconseguiran quan es 
presenti el Projecte d’ampliació i reforma del Pompeu Fabra i també el Projecte 
d’ampliació del CAP. 

El senyor Torio continua explicant que en el cas de les transferències d’altres 
administracions, quan deien que la transferència gran és la del Fons Nacional de 
Cooperació Municipal, de 3.050.000 €, fins al total de transferències que són de 
4.738.000 €, hi ha d’altres transferència com la de la Comunitat Autònoma de 
450.000 €, de la Diputació de 826.000 €, al marge d’algunes subvencions que no 
estan recollides en aquest apartat, com la subvenció de 225.000 € de l’ampliació de 
la Cuna, que ja ha concedit el Departament i només queda presentar el projecte 
executiu, licitar l’obra i dir que s’està fent per rebre l’esmentat import. 
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Respecte a què les caixes no hi participen, ha de dir que no participen amb 
quantitats grans, però la Caixa de Pensions subvenciona el Centre Obert amb més 
de 6.000 € i l’obra social d’autopistes finança part del Centre Obert, amb més de 
6.000 €. 

L’Ajuntament va subscriure un conveni amb la Caixa de Catalunya per traspassar 
el Casal Sant Jordi, que subvenciona amb 10.000 € en efectiu, i continua 
col·laborant en una sèrie de tallers. 

D’altra banda, el deute viu baixa a menys del 60%. És un deute perfectament 
assumible, el qual estan rebaixant. 

Respecte a què no tenen política d’habitatge, ni sòl, ha de dir que tenen un sòl 
important a Can Fradera i una política que han explicat i que compleixen amb els 
termes previstos. 

Quant a què s’aporta poc a Serveis Socials, com a regidor de Serveis Social hi està 
d’acord, però també ho està en el fet que l’equip de govern ha fet un esforç 
important i ha augmentat un 27% la seva partida. 

Pren la paraula el coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i Territorials, el senyor 
Mingote, i exposa que CiU a fet aportacions respecte al capítol I amb esperit 
constructiu. Si se suma la despesa de personal de l’Ajuntament i del Patronat dóna 
la xifra esmentada pel senyor Martorell. És una quantitat real que assumeix la 
corporació, perquè l’altra hi ha un ingrés. 5.800.000 € és un gran import, i 
representa un 26%. En la mateixa línia que apuntava el portaveu de CiU, l’equip de 
govern intenta optimitzar i estructurar al màxim les diferents àrees de l’Ajuntament, 
per treure el màxim profit a tots els treballadors i s’han d’iniciar noves fórmules de 
contenció per minimitzar al màxim la repercussió d’aquest capítol. 

Pel que fa a temes percentuals, ha de dir que coincideix amb alguns, que poden 
ser molt alts, però amb quantitats petites. Poden haver increments del 200%, però 
en una partida de 7.000 € no representa un import important. Però també és ben 
cert que hi ha partides que han patit increments importants. 

Respecte a la partida de la Policia, d’una partida d’1.000.000 €, s’incrementen 
350.000 €. Són partides molt importants de quantificació. 

Els percentatges en algun punt no s’equilibren, però en termes generals hi ha uns 
increments força importants. 

Intervé el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i exposa que respecte 
als comentaris que s’han fet sobre el tema de les inversions, ha de dir que s’ha de 
canviar el xip quan es manifesta que hi ha poca inversió amb ordinari. Els 
ajuntaments estan immersos en les dinàmiques econòmiques de la societat en 
general. Coneixen molts pocs que no s’hipotequin per fer la gran inversió de la 
seva vida. Aquests discursos tenen una certa influència sobre l’opinió social, però 
no és ben bé la realitat. 

Els ajuntaments no són màquines de fer diners, sinó que estan immersos en les 
dinàmiques econòmiques de la pròpia societat i el ciutadà que cada vegada és més 
exigent amb els serveis demana més serveis de qualitat, cosa que comporta 
despeses que moltes vegades superen les capacitats de les administracions. 

S’han fet al·lusions a la política d’habitatge, tema que ha explicat el senyor Torio, 
però incideix que l’equip de govern té una política d’habitatge clara. De fet s’ha 
constituït una empresa de la qual tots els grups municipals són copartíceps en la 
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responsabilitat del que serà la política d’habitatge, o sigui que ja s’ha iniciat un 
camí. No es parteix de zero i no és just dir que no hi ha una política d’habitatge, ja 
que sí que hi ha. 

Respecte a les inversions que es puguin fer en el futur, ha de dir que Can Fradera 
no és qualsevol cosa. El seu desenvolupament permetrà invertir en sòl i continuar 
construint més habitatge. Can Fradera no és el límit i no és el sostre de l’equip de 
govern i s’ha de continuar mantenint la política d’habitatge i donar resposta a la 
demanda social. La llei ve de cara i permetrà donar major resposta. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que a través de l’empresa que s’ha constituït 
intentaran que l’habitatge no el promogui únicament i exclusivament per al municipi 
atès el volum de gestió que pot comportar i està totalment d’acord amb el que ha 
comentat la representant del NOPP, d’iniciar converses amb l’INCASOL per 
desenvolupar habitatges a Parets. 

S’han comentat algunes inversions i algunes volen que s’executin amb una certa 
celeritat. Indica que en altres plens se’ls ha acusat de molta improvització. Ha de 
dir que no han improvitzat mai, ni ho faran. La quantitat en projectes que s’ha 
pressupostat és important i hi ha projectes en un pla d’àmbit municipal, en un pla 
d’infraestructures d’alta, de tota la xarxa de serveis, aigua, energies, un catàleg 
d’edificis, el Pla d’usos comercials, que moltes vegades en comissions informatives 
s’ha dit que s’havia de buscar la manera que l’àmbit urbà nou tingui un ús diferent i 
que no siguin establiment de serveis, que els caps de setmana no donen vida. Això 
és un projecte. No es pot improvitzar i no es pot dir d’avui per demà. 

El Pla de millora del barri antic, en l’edificació i la urbanització. L’equip de govern 
està totalment d’acord en què el barri antic necessita una remodelació. És 
importantíssim el Pla de millora que es planteja, però tampoc es pot improvitzar, ja 
que s’ha de tenir en compte l’opinió de la societat i s’han de presentar propostes 
correctes adequades amb l’entorn i la trama urbana. 

El Pla de millora urbana de l’entorn de l’Ajuntament és un altre projecte que 
configura un nou entorn al barri antic, així com el Pla de millora del carrer la 
Fàbrica. 

El Projecte de millora de l’avinguda d’Espanya i el carrer Alfons XIII donarà una 
major identitat i personalitat a l’Eixample. Tots aquests projectes s’han comentat 
avui i també a la comissió informativa. 

El senyor Lucio Gat, com a regidor d’Urbanisme i Habitatge manifesta que alguns 
comentaris que s’han fet no s’ajusten a la realitat. Possiblement perquè no hi ha 
hagut la suficient comunicació o la suficient atenció quan s’ha fet l’explicació. 

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i indica que 
està d’acord amb el representant de CiU, sobre la preocupació en infraestructures. 
Explica que s’han estudiat diferents possibilitats d’ampliació de les dependències 
municipals. A dia d’avui s’ha plantejat la redistribució de l’entrada de l’edifici i la 
millora d’accessos, que permetin una entrada digna a persones discapacitades. La 
nova adequació faria de filtre físic de tot el personal que accedeixi a les 
dependències, així com el control de les visites, ja que és un edifici que 
comparteixen diferents serveis. 

L’equip de govern està convençut i creu que davant de tot està el servei a les 
persones i el servei al ciutadà, encara que també és molt important tenir cura amb 
les persones que presten el servei com són els agents de la Policia Local. 
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Enguany la partida d’inversió es preveu en un compte global de mobiliari de 
l’Ajuntament. Aviat, passades les festes nadalenques s’executarà la primera 
inversió i es canviaran les guixetes dels agents perquè estan rovellades per 
problemes d’humitat. 

En breu es disposarà d’un vehicle nou mitjançant lising o renting. Això també és 
millorar el servei i l’atenció al ciutadà. 

Podrien tenir unes instal·lacions magnífiques i més grans, però si no es dóna 
contingut a l’edifici no es farà res. S’ha de créixer en plantilla, en formació als 
agents, amb nous serveis, que és el que es proposa a través de la creació de 
l’OPAC. 

El senyor Guzman continua explicant que el projecte de Policia de proximitat és 
molt més que la Policia de barri que esmentava el senyor Martorell. Enguany 
iniciaran aquest ambiciós projecte i endegaran el Pla d’emergències. Són projecte 
plurianuals, que no es poden fer d’avui per demà. Ara s’inicien i es necessita un 
temps per desenvolupar-los completament. Aquests projectes han d’anar 
acompanyats del creixement de la plantilla. Hi ha un projecte de creixement durant 
els propers 4 anys, que si es desenvolupa com està previst la plantilla pot arribar al 
40% de creixement. 

El senyor Martorell s’equivoca si pensa que n’hi ha prou amb els agents actuals. 
Com ja ha explicat el seu company es parla d’un augment del pressupost de la 
Policia Local del 30%. És un percentatge molt important. 

Recorda que Protecció Civil actualment ja disposa d’una base. Es pot discutir si és 
més adient que comparteixin base amb la Policia Local o no. Parlen d’un increment 
de més del 200% en la partida de Protecció Civil. 

Pren la paraula el regidor del Servei de Medi Ambient i Mobilitat, el senyor Tarrés, i 
referent al comentari de la portaveu del NOPP, sobre que no hi ha cap previsió 
d’estudis de contaminació de l’aigua, de la Béndix, i de la contaminació 
atmosfèrica, entre d’altres, ha de dir que no hi ha cap partida específica en el 
desglossament de les partides pressupostàries, però des de l’Oficina d’Informació 
Ambiental amb col·laboració amb les agències responsables estan fent coses i 
recorda que hi ha un contacte permanent amb la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 

Parets forma part de la zona de municipis afectats per la qualitat de l’aire i amb 
molta assiduïtat i mitjançant contactes amb la Diputació de Barcelona es fa el 
seguiment de la contaminació atmosfèrica del municipi, amb caràcter general. 

En un altre àmbit paral·lel de contaminació i pel que fa referència a l’acústica, que 
no surt en el pressupost perquè ja s’ha realitzat. En aquests moments es disposa 
d’un equip de medició acústica que ha cedit la Diputació de Barcelona a 
perpetuïtat, pràcticament, que la Policia Local el té a la seva disposició i segueix un 
curs de formació per implementar-lo i ben aviat es veurà al carrer. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que al seu grup li 
agradaria fer algunes rèpliques per matisar diversos temes. 

Referent al que ha comentat el senyor Torio, quan el senyor Martorell ha dit que 
estava lluny de la realitat, no volia dir que no es trepitja de peus a terra, sinó que la 
realitat que comentava és que continuen entenen el concepte, un concepte diferent 
a com ho entén CiU de despeses d’inversió, potser amb el personal, potser no 
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compartit amb l’equip de govern, però és com ho entén CiU, perquè amb la 
informació que tenen, quan es parla de condicionament d’edificis, CiU entén que és 
una despesa i no una inversió. Si parlen d’una construcció o d’una urbanització, 
entenen que és una inversió. 

En el pressupost que tenen posa condicionament d’edificis i es demanen a préstec 
120.000 €, condicionament camp de futbol 19.500 €, i altres partides. Potser no es 
filtra bé tot el context d’alguna frase, però en tot cas s’hauria de separar per no 
caure en cap error sobre que és el condicionament d’edificis, places i enllumenat, 
que és una cosa i construccions es posa en un altre lloc, perquè s’entendrà i es 
podrà separar. Això és el que veuen a partir del document que tenen damunt de la 
taula. 

Referent al tema de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman l’ha deixat fora de lloc. 
Creu que no s’ha explicat o que el senyor Guzman no ha entès absolutament res. 
El senyor Martorell només ha manifestat el parer de CiU, i el que el seu grup faria. 

Sap que CiU és un defensor en tots els camps, cosa que han dit i han mantingut 
durant molts anys sobre la vàlua de la Policia Local i de Protecció Civil. L’únic que 
ha dit és que per donar millor servei, i no ha parlat de la vàlua de les persones ni 
dels serveis que realitzen, sinó que es necessiten unes instal·lacions més 
modernes i diferents. És una aposta de CiU, que el senyor Guzmán ho comparteixi 
o no, li sembla bé, però en tot cas és una cosa que CiU ha manifestat. 

CiU ha dit i creu que el senyor Guzmán hauria d’estar més que cofoi, que és poc el 
tan per cent que dedueixen que s’inverteix en seguretat ciutadana en general, i que 
CiU hi posaria més diners. 

No ha entès absolutament res del que ha dit el senyor Guzmán, perquè en aquest 
cas si hi ha algun partit que defensa aquesta àrea és CiU. 

El senyor Martorell continua explicant, que ja saben que és prioritari el servei a les 
persones, però es pot donar aquest servei de moltes maneres. De les persones 
que hi ha, de les que pugui posar, però també de la qualitat de les instal·lacions 
que es tinguin. 

Una de les coses que CiU ha manifestat i va fer la proposta en les eleccions 
municipals, és que les dependències actuals no estan al dia que toquen, i no 
perquè no estiguin bé, sinó perquè no són adients i s’han de millorar i aquí ve que 
la proposta que fa CiU i que va posar en el seu programa electoral de construir una 
nova base en un lloc diferent, al qual es pugui accedir de moltes altres maneres i 
aquest servei que de qualitat humana ja es dóna, i aquest punt sempre l’han 
defensat, però s’han de millorar les instal·lacions i els serveis. 

CiU no ha tingut cap interès en fer una altra cosa, només dir que si fos el seu 
pressupost destinarien més diners a Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Creu 
que van a favor del senyor Guzmán i no han qüestionat res de la Policia Local ni de 
Protecció Civil. 

Si hi ha 13.000 € i s’hi posen 45.000 € és un percentatge molt alt, però per a CiU 
poden ser pocs diners. Té el dret de manifestar que li sembla així. 

El senyor Martorell indica que no ha entès la intervenció de regidor de Seguretat 
Ciutadana i l’ha deixat molt descol·locat. 

Respecte al que ha comentat el senyor Mingote, comparteixen que pensi que s’han 
de buscar noves fórmules per reduir les depeses que graven i compliquen els 
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pressupostos. El senyor Mingote ha vingut ha dir que es treballarà el tema, i amb 
això els tindrà al costat, per trobar fórmules més imaginatives que permetin reduir 
el capítol de despeses. 

Comparteixen en part el que ha manifestat el regidor d’Urbanisme sobre l’ordinari. 
El senyor Martorell no fa volar coloms, ni pensa que els ajuntaments ho facin. 
Només ha manifestat que en aquest any es destina a ordinari 65.000 €, que l’any 
passat es destinaven més que sortien del pressupost d’ordinari i fins i tot es va 
comentar, i l’equip de govern va estar-hi d’acord que s’havia d’incrementar l’ordinari 
perquè era una manera de deixar també de demanar préstecs. L’únic que ha 
manifestat és això. 

Evidentment els ajuntaments no estan per fer diners ni per tenir superàvits, però 
s’han de gestionar perquè dels impostos que es recapten, que són molts, cada 
vegada s’haurien de procurar invertir més diners amb ordinari. 

No ha parlat de creixements, però passar del que es tenia l’any passat, que no era 
gaire, però era més que interessant, es passa a l’u i escaig, que són 65.000 €. 

El regidor d’Urbanisme pot parlar amb els ajuntaments que vulgui, ja que hi treballa 
en altres ajuntaments tant o més importants que el de Parets, perquè són més 
grans, i veurà que de la partida d’ordinari hi surten diners. 

Reitera que només han dit que treballar amb aquest capítol és important per 
sanejar-lo al màxim. Aquest capítol es retallarà, ja que les quotes urbanístiques 
conforme es vagin tancant al municipi hi haurà menys a l’igual que els 
aprofitaments urbanístics. Indica que s’ha de créixer amb ordinari, perquè el de 
préstec s’anirà retallant. Cada vegada demanar un préstec serà més car i no es 
preveu que els interessos baixin. 

Pren la paraula la presidència i exposa que ha sentit algunes intervencions que no 
s’ajusten gens a la realitat. La lectura numèrica del pressupost pel que es diu aquí 
per part dels grups de l’oposició s’interpreta de diferent manera, i al final de la 
legislatura es veurà qui s’ha sabut interpretar les necessitats de la població. 

Cada quatre anys els ciutadans de Parets avalen els compromisos de l’equip de 
govern. Si ho fessin tan malament com han dit els grups de l’oposició segurament 
el resultat electoral seria un altre. Alguna cosa deu fer bé l’equip de govern 
Socialista conjuntament amb el grup d’Iniciativa quan legislatura a legislatura la 
població els dóna la seva confiança i es manté aquesta credibilitat institucional que 
tenen. Desenvolupen una gestió bona, perquè si la gestió no fos bona, la decisió 
democràtica del ciutadà seria una altra i l’equip de govern no gaudiria d’aquesta 
confiança, que esperen i desitgen continuar gaudint. 

Respecte a la intervenció de CiU sobre el condicionament dels edificis, ha de dir es 
preveuen 786.000 € en manteniment i conservació, com també una partida 
important d’ordinari per al manteniment i la conservació dels edificis i els espais de 
places i espais verds. 

La partida de condicionament d’edificis engloba la Cooperativa amb 300.000 € i 
matisa que en aquest cas el condicionament d’edificis és inversió en els mateixos.  

Respecte al tema de Protecció Civil, ha de dir que la intervenció de CiU ha estat 
contundent i és cert que aquesta força política sempre ha demostrat certa 
sensibilitat en el tema i moltes vegades han donat suport a les decisions de l’equip 
de govern, i aquest s’ha congratulat per la seva implicació i per voler participar. 
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Protecció Civil de Parets del Vallès gaudeix d’una de les millors instal·lacions de la 
comarca. Les instal·lacions estan ubicades en una antiga nau a l’avinguda de 
Catalunya, en el centre mateix del poble, amb més de 600 m2, i la seva partida és 
important.  

És cert que el cost dels lloguers és alt, però no és fàcil trobar locals dintre mateix 
de la zona urbana del poble. Possiblement en zones industrials es podrien trobar, 
però no estarien a prop del ciutadà. 

Reitera que Protecció Civil té unes instal·lacions de les millors de la comarca a 
l’igual que en material, condicionament i utensilis per al desenvolupament de la 
seva tasca. 

Les dependència policials requereixen una ampliació i una millora, i estan tractant 
de comprar el local del costat per a la seva ampliació, però el tema requereix el seu 
temps, encara que segueixen aquesta línia. 

Moltes vegades els discursos són bàsicament iguals, però està molt bé passar d’un 
deute viu del 78% al 55%. Sempre s’ha qüestionat que l’endeutament és molt alt i 
actualment s’ha aconseguit reduir fins al 55%. D’un 110% ha disminuït al 55%. La 
població pot estar tranquil·la sobre l’endeutament, perquè l’Ajuntament té molta 
capacitat d’endeutament. 

La càrrega financera és un paràmetre econòmic que ja no s’utilitza, però és una 
dada a tenir en compte que està al voltat d’un 11%, quan el límit és del 25%. En 
definitiva la situació econòmica de l’Ajuntament és sanejada i adequada, d’acord 
amb els paràmetres econòmics objectius. 

Coincideix en el fet que cal fer més inversions amb ordinari i s’està treballant en 
aquesta línia. 

S’ha realitzat una inversió molt important en neteja viària i en altres conceptes, i 
s’han augmentat partides importants de despesa ordinària a fi de donar un millor 
servei. Aquesta ha estat l’aposta. Una aposta de carrer i de millora dels serveis, en 
general importantíssima, amb augments importants d’ordinari. 

Respecte al que ha manifestat el representant de CiU sobre que no és el seu 
pressupost, ha de dir que és evident. La línia de l’equip de govern sempre ha estat 
portar un control de les despeses. Clar que l’Ajuntament té molt personal, però és 
que presta molts serveis. Un exemple d’això és el Patronat Pau Vila, que és de les 
poques escoles municipals de la comarca, amb més de 40 professionals. La 
piscina de Can Butjosa és un altre exemple, ja que la majoria de piscines presten el 
servei mitjançant la concessió i no depenen de l’administració municipal, com 
aquest cas. Així també hi ha d’altres qüestions com les tres escoles bressol 
municipals, quan la majoria de municipis més gran que Parets només en tenen 
dues, i les concessionen. Per això, el capítol I és important, perquè es presten 
molts serveis a la població amb una forta qualitat. 

La presidència continua exposant que respecte a les intervencions del NOPP, hi ha 
una que no s’ajusta a la realitat, la relativa a què si no es tenen aprofitaments 
mitjans el municipi s’empobreix. Ha de dir que l’aprofitament mitjà de la zona de 
Can Volart ha servit per comprar 15.000 m de la zona verda de Can Serra. No han 
volgut fer gaire autopropaganda, ja que han preferit treballar-hi i aconseguir amb 
l’aprofitament mitjà de Can Volart els 15.000 m de zona verda de Can Serra, que 
és el pulmó de Parets, i com encara hi havia finançament, aquest es va destinar al 
finançament de la residència. 
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S’han efectuat diverses operacions en els últims anys en els aprofitaments 
urbanístics, que s’han destinat a la compra de sòl. L’aprofitament urbanístic del 
Camp de les Peces es va destinar a la zona esportiva del camp de futbol i a la 
compra de sòl en el sector de Can Fradera que ara dóna la possibilitat de tenir sòl 
públic per habitatge. 

L’INCASOL no ha plantejat en els últims anys cap projecte de gestió de sòl i 
d’habitatge, tot i que actualment l’Ajuntament prefereix que els realitzi la societat 
HabitaParets, SL. La gestió de l’habitatge no només la pot fer l’INCASOL, sinó que 
hi ha d’altres formes de portar-la a terme. Reitera que en aquesta legislatura la 
societat HabitaParets, SL gestionarà l’habitatge. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta 
que dels punts que ha comentat amb anterioritat, en cap moment ha qüestionat 
Protecció Civil. Saben on està Protecció Civil, saben com treballen, CiU sempre ha 
estat un gran defensor d’aquest cos, i saben del seu prestigi no només a Parets 
sinó fora del municipi. 

El senyor Martorell indica que s’estranyi el senyor Guzmán, perquè és així. No sap 
que més l’ha de dir, perquè avui l’ha deixat a quadres i no ha entès absolutament 
res de la intervenció del senyor Guzmán. 

D’altra banda, quan manifesta que aquest no és el pressupost de CiU, és evident 
que no ho és, perquè CiU ho faria d’una altra manera, cosa que ha manifestat i 
està en el seu dret legítim de fer-ho. Quan manifestin el vot veuran que si no 
entenguessin que hi ha elements que comparteixen votarien diferent. 

CiU realitza sempre les manifestacions de des d’un punt de vista constructiu i 
intenta no ser destructiu, perquè no ho ha estat mai, sinó que realitza valoracions 
que entén d’una manera i l’equip de govern d’una altra, encara que es posa a la 
seva disposició per a qualsevol tema que pugui aportar. 

La presidència indica que quan CiU ha realitzat les seves aportacions sempre les 
ha entès amb una voluntat constructiva i de tenir un model diferent. La presidència 
sempre ha tingut un respecte total a les consideracions i matisacions efectuades 
per aquest grup de l’oposició. 

CiU ha donat suport a mesures i actuacions de l’equip de govern. Fa una estona la 
presidència els ha agraït la seva implicació en diverses decisions de l’equip de 
govern, que reforça alguns dels models, com la Policia, en què CiU ha manifestat el 
seu suport i ha compartit el problema i les millores, que amb algunes de les quals 
coincideixen. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup ha fet un conjunt 
de manifestacions a l’equip de govern, però també ha fet un conjunt de propostes i 
en les rèpliques no ha sentit cap mena de referència a les propostes. Suposa que 
no han merescut l’interès de l’equip de govern. 

Creu que si han presentat unes propostes com a mínim estaria bé que algunes es 
contestessin si hi ha o no la voluntat d’assumir-les, perquè són propostes coherents 
i concretes. Reitera que no han sentit cap resposta en les rèpliques. 

Pel que fa als aprofitaments mitjans, és cert que sabien que s’havien adquirit 
15.000 m no de zona verda, sinó d’una zona dintre de l’espai de Can Serra. Els 
15.000 m tenien una qualificació urbanística i un valor en el moment en què es van 
comprar molt inferior a l’aprofitament urbanístic que es va obtenir de la zona de 
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Can Volart. Els 15.000 m de zona verda ja hi eren a Can Volart i hagués estat bé 
que s’haguessin deixat allà i hagués quedat una zona verda integrada a Can Volart. 

Quan intenten explicar les qüestions de l’aprofitament mitjà, no sap si no 
s’expliquen bé, però la concepció del NOPP és que els aprofitaments mitjans han 
de quedar reflectits sempre en sòl i no és coherent la política de convertir els 
aprofitaments mitjans en uns diners que després es transformen en una altra cosa, 
perquè quan es fan tots aquests passos, sempre es perden llençols pel camí. 

El NOPP està més a favor que els aprofitaments mitjans es quedin en el sector on 
estan i que el sòl constitueixi un patrimoni important, que si es conserva potser una 
gran guardiola per al poble en un futur. El vot del seu grup és d’abstenció en el 
pressupost. 

La presidència indica que una part dels aprofitaments mitjans s’han destinat a 
comprar sòl, perquè els ciutadans el gaudeixin d’una manera més directa com en el 
cas de Can Serra, amb 15.000 m. D’aquesta manera la població pot gaudir aquest 
espai molt més perquè està al centre urbà de Parets, que no pas en un polígon 
industrial que està apartat del nucli urbà de la població. D’altra banda, 
l’aprofitament mitjà serveix per a finançar equipaments per a la població. 

El patrimoni no només és sòl, sinó també edificacions i edificis, dels quals gaudeix 
la població. El que no és correcte és destinar l’aprofitament mitjà a despesa 
ordinària, aquesta és la pitjor opció. Convé que l’aprofitament mitjà es destini en la 
compra de sòl i en equipaments, que reverteixen en el municipi. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que la posició de vot no ha 
de sorprendre a ningú, perquè en el seu cas és afirmatiu, però com a portaveu del 
seu grup creu que és pertinent, necessari i justificat que expliqui la posició d’ICV-
EA en el pressupost. 

Farà una petita introducció, unes reflexions pel que fa als ingressos i a les 
despeses i després de referir-se a com ha estat elaborat i el grau d’incidència del 
seu grup, realitzarà una petita consideració final. 

Fa unes tres hores que debaten el pressupost i el que es debat en realitat és una 
previsió comptable per a la realitat del 2008. Per tant, es debat un instrument per 
determinar la totalitat de les obligacions que ha de reconèixer l’Ajuntament, el seu 
organisme autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament i la societat municipal 
HabitaParets, SL, juntament amb la totalitat dels drets que es preveu liquidar durant 
el proper exercici i dels quals les Ordenances fiscals prèviament han fet una 
projecció prou ajustada. 

Es proposa un pressupost consolidat per un import de més de 25.000.000 €, dels 
quals 22.300.000 € corresponen a l’Ajuntament. El pressupost no és un document 
merament tècnic o econòmic, cal donar-li la importància política que té, ja que el 
pressupost és l’expressió numèrica d’una política i és la plasmació del programa de 
govern municipal per a l’any 2008. 

La proposta de pressupost s’ha consolidat tenint en compte i present que la 
despesa municipal es basa en una assignació equitativa dels recursos públics. 
L’equip de govern s’ha fixat l’objectiu que la distribució dels recursos sigui justa i 
afavoreixi a qui té menys capacitat econòmica, tot i cobrir els objectius socials i 
econòmics plantejats. 

La programació i l’execució respondran a criteris d’eficiència i economia, però 
també incorporen criteris de sostenibilitat, equitat, solidaritat i perspectiva de 
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gènere. Aquest pressupost respon al principi de unitat i universalitat, és a dir conté 
la totalitat d’ingressos i despeses previstos de l’Ajuntament i del consolidat que 
integra el Patronat Municipal d’Ensenyament i la societat mercantil municipal 
HabitaParets, SL. 

El pressupost també respon al principi d’estabilitat, d’acord amb les orientacions 
generals previstes en la Llei d’estabilitat pressupostària, gràcies al bon treball, i és 
de justícia reconèixer-ho, dut a terme pels Serveis Econòmics de l’Ajuntament, que 
garanteixen la situació d’equilibri computada en termes de capacitat de 
finançament. 

Concretament enguany el nivell d’endeutament es redueix, qüestió a la qual es 
referirà més endavant i en aquest sentit vol fer algunes reflexions pel que fa al 
capítol d’ingressos. 

Com tots i totes saben una de les fonts dels recursos municipals és la participació 
en els tributs de l’Estat, que ha de garantir la suficiència financera dels 
ajuntaments, però que en realitat en molts dels municipis i més en els que són de la 
mida de Parets és clarament insuficient i no té cap relació amb les necessitats 
financeres locals. 

La coalició que representa d’ICV-EA fa molt de temps que proposa una reforma 
profunda d’aquest sistema de participació que relega l’Administració Local el paper 
de parent pobre en el conjunt de les administracions públiques. Això passa en un 
context en què els ajuntaments han assumit un volum de despesa molt important 
en serveis que no són obligatoris i assumeix competències de facto, però sense el 
corresponent finançament, i per tant multiplica la despesa per habitant. 

Es fa imprescindible exigir una major concreció de l’àmbit competencial del món 
local, que s’ha d’establir amb el principi de subsidiaritat. Si fins fa poc l’Estat era qui 
distorsionava, ara ho és principalment la Generalitat, la qual ha d’acordar finalment 
la descentralització de la gestió, cosa que s’obstinarà si es tira endavant el 
percentatge de transparència just que cobreixi les competències que actualment 
desenvolupen els governs locals, i en el cas de Parets molt àmpliament, sigui per 
voluntat pròpia o per deixadesa de funcions de les administracions superiors 
competents. 

Pel que fa a les subvencions corrents, esperen que en aquest exercici el nombre i 
la quantia de les subvencions previstes ajudin significativament a afrontar 
importants despeses d’inversió, que preveu el pressupost, i que capgiri la fins ara 
escassa aportació de recursos a l’Ajuntament de les administracions superiors, que 
han girat l’esquena en ocasions històriques a les peticions. Des d’ICV-EA cal 
potenciar al màxim aquest recurs i rebre amb bons ulls les del sector públic i la del 
privat, que eventualment s’obtinguin. 

El seu grup és partidari d’una política de patrimonialitzar. Patrimonialitzar a 
l’Ajuntament és important. Sempre han estat en contra de la venda de patrimoni, 
però hi ha excepcions, llevat dels casos que l’objectiu final és un intercanvi de 
patrimoni, que en la recent intervenció del senyor alcalde ha expressat clarament, 
en el sentit de desprendre’s d’un patrimoni, al qual no se li obté un rendiment social 
per aconseguir en canvi un altre que sí que té una clara finalitat per donar cabuda a 
un nou servei o per ampliar o adquirir un nou terreny. 

Enguany no s’ha de vendre patrimoni, sinó que s’ha d’adquirir i en aquest sentit 
estan convençuts que la societat mercantil HabitaParets, SL, jugarà un paper 
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fonamental en la gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge, d’acord amb el 
que preveu la Llei d’urbanisme i els seus propis estatuts. 

El compromís particular del seu grup i del conjunt del govern és la construcció 
d’habitatge protegit. Catalunya ja té un pacte nacional per al dret a l’habitatge. 
Parets ha d’elaborar el Pla local d’habitatge i crear l’Oficina Local d’Habitatge. En la 
Junta celebrada per HabitaParets, SL es va explicitar i ho ha tornat a fer la 
Comissió de Territori, amb aquest objectiu. 

Voldrien disposar de recursos propis, d’estalvi corrent per finançar més inversions, 
però enguany cal atendre la renovació de moltes concessions de serveis i 
l’increment de moltes de les concessions han alterat l’objectiu del pressupost, i en 
aquest moment temes com la neteja, la recollida d’escombraries o altres qüestions 
relacionades amb la qualitat de les vies públiques han esdevingut prioritàries i ha 
estat una decisió encertada. És cabdal per l’Ajuntament destinar el màxim 
d’esforços polítics i tècnics per obtenir la quantitat màxima de subvencions de 
capital per encarar un ambiciós pla d’inversions. En aquest sentit enguany és 
important la petició de fons a la Generalitat a través del PUOSC, i les subvencions 
de la Xarxa de Barcelona de la Diputació. 

No explica cap novetat si es recorda que l’Ajuntament com la resta d’ens locals 
d’arreu ha de recórrer a la concertació d’operacions de crèdit i que això genera un 
passiu financer. El venciment d’algunes amortitzacions permeten encarar el 2008 
sabent que poden recórrer al crèdit pressupostari per a finançar inversions 
importants per al conjunt de la ciutadania en un context com ha anunciat 
anteriorment de reducció del nivell d’endeutament municipal. Estan molt lluny dels 
topalls establerts per la legislació i força per sota dels nivells dels darrers exercicis, 
en concret, la despesa financera i d’amortització de préstecs baixa un 2,32% i el 
deute viu es situa en un 55,98% respecte al 78,58% del pressupost del 2007. Per 
això, es pot dir que la salut financera de l’Ajuntament ha millorat força. 

Respecte a les despeses farà unes breus reflexions. Les despeses del capítol I 
estan consolidades i es mengen una bona part de la despesa corrent, però cal 
assenyalar que a partir de l’aprovació de l’organigrama municipal s’han ajustat molt 
i la plantilla de l’Ajuntament és la necessària per al moment actual i si bé l’augment 
de la despesa de personal és del 5,9% en el pressupost consolidat, i a l’entorn del 
7% en el cas del pressupost de l’Ajuntament, és de domini públic que no és a 
causa de noves contractacions, sinó a la regularització de la temporalitat que havia 
pesat sobre molts treballadors i treballadores de la corporació. 

Les despeses en béns corrents i serveis són més quantioses, representen un 
percentatge molt alt en el conjunt del pressupost i en aquest punt han de ser 
conscients que el pes dels contractes de serveis són cada vegada majors i s’han 
d’afrontar si volen assolir una major qualitat. Tampoc s’han de menysprear les 
transferències corrents a entitats, i els diferents tipus d’ajuts socials, que 
s’afegeixen a les aportacions que es realitzen al Patronat Municipal d’Ensenyament 
i a la societat HabitaParets, SL. 

No vol passar per alt el capítol IX, que comptabilitza els passius financers enguany 
i que pateix un decrement del 13,84%. 

Pel que fa a les partides i les qüestions concretes no en farà cap relació 
exhaustiva, perquè en les intervencions del senyor Sergi Mingote i el senyor 
Antonio Torio han fet una detallada i permenoritzada explicació perquè tothom sigui 
conscient, sobre quines són aquelles coses que es portaran a terme l’any vinent. 
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Han deixat clar que temes com l’educació, la cultura, l’esport, la comunicació o la 
informació a la ciutadania, el tema de la participació ciutadana, l’atenció al 
consumidor, l’ocupació, un tema importantíssim com la seguretat ciutadana o 
l’atenció a la gent gran o fins i tot i passant de l’aspecte de Serveis Personals, 
l’aspecte més territorial el Pla d’espais com els espais públics, verds i naturals, que 
s’han desgranat i detallat en tota una sèrie d’intervencions previstes donen fe que 
aquest és un pressupost amb un contingut i una dotació perquè l’any que ve es faci 
una bona feina. 

L’apartat que millor permet identificar el pressupost és el capítol d’inversions, que 
ascendeix a la xifra de 5.067.286 €, amb un important augment respecte dels 
3.500.000 € de 2007. 

Malgrat el creixement i com que no es pot fer tot i cal prioritzar, la determinació de 
les inversions de 2008, quantivament i qualitativament, ha estat per a l’equip de 
govern la decisió de més transcendència política a l’hora d’elaborar el pressupost. 
És aquí on es recullen les prioritats de l’equip de govern en funció dels 
compromisos envers del conjunt de la ciutadania. 

Consideren important disposar de recursos per finalitzar obres iniciades al darrer 
mandat, però sobretot tenir la dotació econòmica suficient per planificar i tirar 
endavant els nous equipaments i les remodelacions urbanes demandades per la 
ciutadania. Així doncs, es dóna continuïtat a projectes com la residència i centre de 
dia, el Parc Fluvial, les construccions escolars i el centre formatiu i juvenil de Cal 
Jardiner i les obres de l’Escola Bressol la Cuna. Hi ha una dotació important en 
planificació de projectes, que es volen realitzar en aquesta legislatura i en aquest 
mandat. Específicament la millora urbana del barri antic i determinades zones de 
l’Eixample al qual s’ha referit abans el company Lucio Gat, o la mateixa escola 
bressol que s’ha explicitat. 

Pel que fa a l’elaboració i a l’aprovació del pressupost s’ha de ressenyar novament 
que es torna a comptar amb un procés de participació ciutadana, que és molt 
important. En aquesta ocasió han mobilitzat moltes més persones que en l’exercici 
anterior. Algú ha fet el càlcul quintuplicat. Enguany una vegada més la ciutadania 
ha pogut tornar a expressar la seva opinió pel que fa a una part de les inversions a 
realitzar, concretament sobre un import de 300.000 €. Ha de dir que aquest govern 
i especialment Iniciativa per Catalunya acull com a pròpia la tria efectuada pels i les 
participants i es comprometen a tirar endavant allò que la ciutadania ha dit. 

Pel que fa a les partides amb les quals el seu grup se sent més directament afectat, 
són aquelles que creuen que poden tenir una incidència més directa, ha de dir que 
s’ha procedit a una nova organització a l’Àrea de Territori, que també a derivat a 
una nova organització del pressupost, però en tot cas el satisfà que els programes 
vinculats amb Medi Ambient, Medi Natural i Mobilitat hagin augmentat 
significativament quant a la seva dotació econòmica. Cal destacar que en aquest 
pressupost ja s’incorpora el nou servei d’autobús urbà amb la seva gratuïtat per als 
jubilats i pensionistes majors de 60 anys i persones amb discapacitats amb un 
certificat de disminució superior al 33% i residents al municipi. 

També s’ha produït un increment a les partides destinades al manteniment dels 
espais verds, espais naturals i zones verdes dels polígons, així com les partides 
destinades a la poda o l’estudi del municipi. També han augmentat les partides per 
finançar les activitats cada vegada més creixents que es desenvolupen a l’Oficina 
d’Informació Ambiental i a l’Escola de la Natura, que fa molts anys, que treballa per 
al bé del medi ambient del municipi. 
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Com a consideració global i en general manifesta que el pressupost que es 
proposa és equilibrat, que pretén millorar els serveis que es presta a la població, 
que pretén i vol dotar Parets de millors equipaments i infraestructures, de millors 
espais públics, amb un fort accent social i una aposta clara per la mobilitat i el 
transport públic, així com per l’habitatge protegit. Aquest és un pressupost 
directament abocat a millorar la qualitat de vida de totes les persones del municipi, i 
aquest sí que és el pressupost d’ICV-EA. 

Pren la paraula el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i manifesta que 
és conscient que l’esforç per poder captar l’atenció de la taula ha de ser el doble, 
després de quasi quatre hores de debat i d’intervenir quasi dels últims. Com 
presumeix que no recaptarà tota l’atenció intentarà ser molt breu i fer tres reflexions 
sobre el que representa el pressupost per al grup Socialista, i consegüentment per 
a l’equip de govern. 

En primer lloc dir que, el pressupost per al 2008 respon com ha estat en d’altres 
ocasions al compliment d’una gran aposta formulada des del govern municipal 
d’aquest Ajuntament i representada de manera clara, en el pacte de govern que els 
socialistes tenen amb els companys d’ICV-EA. 

És un pressupost que anuncia i estableix algunes de les bases de com ha de ser el 
Parets que volen. El Parets que ha de permetre assolir majors quotes de benestar 
social i una major qualitat dels serveis públics en general. 

Aquest és un model, que des del govern municipal ja fa temps que han començat a 
construir i definir, o traçar també d’una manera clara, el camí col·lectiu que han de 
recórrer encara durant molts anys, perquè tot no està fet. 

En segon lloc dir que, és un pressupost que aposta per les persones. Que aposta 
per la qualitat de vida d’aquestes perquè efectivament, les persones són les que 
constitueixen el principal actiu d’un poble: són elles les que, dia a dia, omplen 
d’activitat els carrers, les escoles, els mercats o les empreses. 

En aquest sentit, destacar un aspecte molt important que han de tenir present i que 
suposa un canvi radical en relació al passat: I és que avui, més enllà dels lligams 
familiars o de les possibilitats laborals de cadascun, viure en un lloc o en un altre és 
cada cop més una opció, una tria. I això es tradueix en una nova formulació del 
concepte de qualitat de vida. 

Per tant per al grup Socialista, parlar de qualitat de vida i de benestar, ja no es 
redueix a disposar d’uns determinats nivells de renda, sinó que avui, aquest 
concepte abasta moltes altres coses que, de manera genèrica, defineixen un 
horitzó d’expectatives de ser feliç. 

Per això a l’hora de fer els números, a l’hora de calcular les despeses de les 
nostres actuacions en el pressupost, és a dir a l’hora de fer aquest document, s’han 
plantejat uns serveis públics de qualitat, que no responguin a plantejaments de 
mínims necessaris, sinó que responguin a les necessitats reals de les persones en 
matèria de serveis socials, de sanitat o d’educació. 

Per això, també han previst un pressupost capaç de cobrir una oferta cultural i de 
lleure que no es redueixi a la programació d’activitats diverses per omplir les hores 
lliures, sinó que sigui el vehicle de relació i font de descoberta de les pròpies 
capacitats de les persones. 

Per això han fet una aposta clara per l’ensenyament i la formació en el sentit més 
ampli, sense oblidar el món laboral. 
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És per això que han apostat per aquelles actuacions que ajudaran a determinar un 
poble més amable i respectuós amb el medi urbà, que sigui participatiu i en què la 
gent tingui espais per relacionar-se. 

En tercer lloc dir que, aquest pressupost a través de les seves actuacions 
programades també aposta per una intervenció en la fesomia del poble on viuen 
com a espai físic. És a dir, com el contenidor de les persones. 

I ho fan perquè viuen en un poble emergent que cal entendre-ho des de dues 
perspectives. Una, perquè està immers en un procés de transformació evident, 
amb un seguit d’actuacions urbanístiques que n’estan definint un perfil nou, i 
aquesta és una realitat, i dos, perquè tot plegat té com a objectiu que el nostre 
poble vaig endavant i que aquesta emergència física sigui el motor d’impuls i de 
progrés que Parets mereix i necessita. 

L’elaboració d’aquest pressupost ha comportat pels que ho han elaborat, una 
autèntica tasca de reflexió i de disseny, que no s’han improvitzat en absolut, al 
voltant de com ha de ser el Parets dels propers anys. Una reflexió que intentaran 
compartir amb, o sense pressupostos pel mig, amb el teixit social i com no pot ser 
d’una altra manera, les forces polítiques aquí representades. 

Una feina que va més enllà del traçat sobre el mapa de noves àrees d’activitat o del 
detall de les actuacions urbanístiques concretes, perquè suposa, ni més ni menys, 
la fixació sobre l’espai de les possibilitats de creixement futur i d’una nova definició 
del poble. 

És un pressupost que ajudarà a continuar construint un Parets sense fronteres, 
sense diferències entre l’Eixample i el centre, en què els barris s’integrin en el teixit 
urbà, per configurar una trama cohesionada i unitària que asseguri les relacions 
humanes i la comunicació social. Un pressupost que també ajudarà a continuar 
construint un Parets en què els joves i la gent gran tinguin espais propis i alhora 
compartits i en què la imatge externa dels carrers i de les places sigui una 
expressió pròpia d’identitat i no un simple exercici de decoració. 

Aquest nou concepte de poble és el que volen construir amb aquest pressupost, 
amb els que el van precedir i amb els que hauran de venir. 

Un Parets que és el Parets de totes i de tots, s’estigui o no d’acord, sigui o no sigui 
el pressupost de cadascun, i això obliga a iniciar, tots junts, un camí, el mateix camí 
perquè aquest pressupost tampoc és el nostre, sinó de l’Ajuntament. Un camí al 
capdavant del qual hi ha un equip de persones amb responsabilitat de govern, i la 
resta de representants polítics que, des de l’oposició, des de l’acció fiscalitzadora 
de l’actuació municipal, no han de tenir i honestament creu que no la tenen una 
altra prioritat política que no sigui treballar per a la comunitat i per als interessos del 
municipi. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, agraeix el senyor alcalde que pugui fer ara el 
posionament de vot. Indica que per tot el que ha manifestat i comentat 
anteriorment, aquest no és el pressupost de CiU, encara que comparteixen certs 
elements, i que la finalitat de tots, és que el municipi sigui el més engrescador i 
atractiu possible. Vist des d’aquest punt de vista, CiU s’absté en els pressupostos 
del 2008. 

Les votacions han estat les següents: 
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Vots a favor: 9 (PSC-PM, ICV-EA) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 4 (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 
2008, 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 2008 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                               EUROS 
I  Impostos directes 9.972.870,00 
II Impostos indirectes 900.000,00 
III Taxes i altres ingressos  5.381.613,50 
IV Transferències corrents 5.648.002,08 
V Ingressos patrimonials 77.406,00 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 21.979.891,58 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
VII Transferència de capital 1.518.790,00 
IX     Passius financers 1.556.000,00 

 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 3.074.790,00 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 25.054.681,58 

ESTAT DE DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
I      Despeses de personal 8.575.312,28 
II     Despeses de béns corrents i serveis 8.456.256,09 
III   Despeses financeres  567.964,68 
IV     Transferències corrents 798.546,00 
 TOTAL DESPESES CORRENTS 18.398.079,05 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                               EUROS 
VI     Inversions reals   5.067.286,00 
VII    Transferència de capital 32.900,00 
VIII    Actius financers 0,00 
IX     Passius financers 1.556.416,53 

 TOTAL DESPESES DE CAPITAL 6.656.602,53 
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 25.054.681,58 
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AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                               EUROS 
I  Impostos directes 9.972.870,00 
II Impostos indirectes 900.000,00 
III Taxes i altres ingressos  4.713.314,64 
IV Transferències corrents 3.788.998,00 
V Ingressos patrimonials 76.006,00 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 19.451.188,64 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
VII Transferència de capital 1.293.790,00 
IX     Passius financers 1.556.000,00 

 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 2.849.790,00 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 22.300.978,64 

 
ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 

I      Despeses de personal 5.868.346,14 
II     Despeses de béns corrents i serveis 7.836.390,00 
III   Despeses financeres  566.464,68 
IV     Transferències corrents 1.598.175,29 
 TOTAL DESPESES CORRENTS 15.869.376,11 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL     DENOMINACIÓ                               EUROS 
VI     Inversions reals   4.842.286,00 
VII    Transferència de capital 32.900,00 
VIII    Actius financers 0,00 
IX     Passius financers 1.556.416,53 

 TOTAL DESPESES DE CAPITAL 6.431.602,53 
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 22.300.978,64 

 
 

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
III    Taxes i altres ingressos 527.414,65 
IV     Transferències corrents 2.658.633,37 
V      Ingressos patrimonials  1.300,00 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.187.348,02 
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B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
VII    Transferència de capital  256.000,00 

 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 256.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.443.348,02 

 
 

ESTAT DE DESPESES 
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 

I      Despeses de personal   2.580.389,62 
II     Despeses de béns corrents i s. 605.458,40 
III    Despeses financeres     1.500,00 
IV    Transferències corrents 0,00 
  TOTAL DESPESES CORRENTS 3.187.348,02 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                        
EUROS 

VI     Inversions reals 256.000,00 
 TOTAL DESPESES DE CAPITAL 256.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST  DESPESES 3.443.348,02 

 
 

HABITAPARETS SL 
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS  
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                               EUROS 
III Taxes i altres ingressos  191.995,06 
V      Ingressos patrimonials  100,00 

 TOTAL INGRESSOS  192.095,06 
 TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS 192.095,06 

 
PREVISIÓ DE DESPESES 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS 
I      Despeses de personal 126.576,52 
II     Despeses de béns corrents i serveis 63.818,54 
III   Despeses financeres  1.700,00 

 TOTAL DESPESES  192.095,06 
 TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 192.095,06 

 

2. Publicar el present acord 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. 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

 
Mocions de la Junta de Portaveus 

Intervé la Presidència i explica que a continuació es tractaran les mocions de la 
Junta de Portaveus que llegirà el secretari de la corporació. 

La primera fa referència a la moció de suport a Acció Cultural del País Valencià en 
relació a les emissions de TV3. Vol fer una consideració que es va manifestar de 
fer una aportació econòmica, que no figura a l’acord, però sí que hi ha un 
compromís de 1.500 €, a fi de sufragar la multa imposada. 

La segona moció es refereix a declarar el municipi de Parets del Vallès “zona lliure 
de transgènics”. 

A continuació pren la paraula el secretari, que llegeix les esmentades mocions, 
aprovades per la Junta de Portaveus el dia 18 de desembre de 2007, per acords 
dels grups PSC-PM, NOPP, CiU, ICV-EA, amb els textos següents: 

10. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià en relació a les 
emissions de TV3 

Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit 
l’arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat 
Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes 
emissions, i aquesta entitat s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de 
les emissions i a una sanció econòmica de 300.000 €.  

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i 
el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més 
televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la 
resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó 
garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat 
informativa i de llibertat d’expressió.  

Davant aquesta situació, i fent-se ressò de la carta feta signada pels Molt 
Honorables expresidents senyors Jordi Pujol i Pasqual Maragall, pels abats dels 
monestirs de Poblet i Montserrat, i pel president d’Acció Cultural, en la qual els 
signants fan “una crida al conjunt de la societat –associacions, entitats, 
ajuntaments, sindicats i partits, i persones individuals- perquè, amb la màxima 
implicació de tots, es pugui fer front a aquesta situació”. 

La Junta de Portaveus ACORDA: 

1. L’Ajuntament de Parets del Vallès manifesta que està en desacord amb el 
tancament i el cessament de les emissions de TV3 i Canal 33 a la comunitat 
valenciana. 

2. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la tasca realitzada per 
un ampli sector de població i d’entitats valencianes que han treballat durant molts 
anys per fer possible la recepció de TV3 i Canal 33 a la comunitat valenciana, la 
qual cosa ha permès reforçar un espai comú en llengua catalana. 

3. Mostrar el total rebuig de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la multa imposada 
a l’associació ACPV, que ha provocat el clar rebuig de quasi tots els partits polítics, 
de tots els sindicats, i de diverses institucions, com el Consell Audiovisual Català 
(CAC) i més d’un centenar d’ajuntaments valencians. 
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4. Instar al Govern de la Comunitat Valenciana a retirar dita sanció, per ser 
totalment injusta i desproporcionada i per resultar clarament inassumible per a una 
associació cultural sense ànim de lucre. 

5. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a signar un acord de reciprocitat 
amb la Generalitat de Catalunya, que permeti la recepció dels canals TV3, Canal 
33 i TVV en ambdós territoris. 

6. Mostrar el suport a les gestions efectuades pel Govern de Catalunya i el Ministeri 
d’Indústria i demanar-los que continuïn treballant per facilitar aquest acord, i que es 
pugui rebre, recíprocament, els senyals de TV3, Canal 33, TVV i IB3 de les 
comunitats catalana, valenciana i balear, a tos els àmbits d’influència dels territoris 
de parla catalana. 

7. Transmetre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés dels Diputats, 
al Ministeri d’Indústria, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació 
Catalana de Municipis i a Acció Cultural del País Valencià. 

 

11. Moció relativa a declarar el municipi de Parets del Vallès “zona 
lliure de transgènics” 

A Catalunya hi ha més de 19.000 hectàrees de cultiu de blat de moro transgènic. 
L’any 2006 el blat de moro transgènic representa el 55% de la producció total de 
blat de moro. L’any 2003 era només un 13%. A tot Europa se’n conreen, en petites 
explotacions, no més enllà de 7.000 hectàrees.  

Catalunya és, després d’Aragó, la comunitat autònoma amb més hectàrees de 
transgènics a Europa (un 40% de la producció total). 

A Catalunya ja no hi ha ni un sol cultiu de panís ecològic ja que tots han quedat 
contaminats pels cultius de panís transgènic. 

Els transgènics s’han autoritzat “de facto” sense que els experiments sobre la seva 
innocuïtat o sobre la seva perillositat hagin estat acabats. S’imposa, doncs, aplicar 
el principi de precaució. 

En aquesta línia de precaució s’està creant a nivell europeu una Xarxa de Regions 
Lliures d’OMG. Actualment 78 regions europees, 86 províncies i més de 3.400 
municipis ja s’han declarat lliures. La Toscana italiana va ser la primera a 
redactar una llei prohibint els OMG l’any 1999. A França, la campanya s’ha 
realitzat a nivell de municipis (més de 1.250 declarats lliures) i de regions (15 de les 
21 regions franceses han fet declaracions en aquest sentit) i totes les regions de 
Grècia (54) s’han declarat lliures de Transgènics. 

A l’Estat espanyol Astúries, Euskadi i Menorca s’han declarat zones lliures de 
Transgènics. 

Vint regions europees han signat la “Carta de Regions i d’autoritats locals d’Europa 
sobre la coexistència entre OGM i els conreus tradicionals i biològics”, entre les que 
hi destaquen el País Basc, la Bretanya, País de Gales, Salzburg, la Toscana, la 
Sardenya. Aquesta carta considera insuficients les recomanacions de la UE per 
evitar la possible contaminació i s’afirma que aquestes recomanacions no 
garanteixen que el dret a estar lliure de transgènics sigui real. 

A Catalunya, l’assemblea Pagesa amb el suport de Plataforma Rural, Xarxa 
Agroecològica-17 d’abril, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, 
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l’Observatori del Deute en la Globalització i Àgora Nord-Sud, han realitzat el 
“Manifest contra la Llei de coexistència de cultius transgènics i altres formes de 
producció agrària”. 

Finalment, a casa nostra s’ha signat el Manifest de Fraga que recolzen 18 entitats 
entre les quals destaca l’assemblea Pagesa de Catalunya, Ecologistes en Acció, el 
SERÀ de la Universitat de Lleida, el GEPEC... 

Per tot això, invocant el principi de precaució que ha de guiar les decisions 
polítiques. 

Perquè l’extensió dels cultius transgènics no respon a una necessitat socialment 
compartida. El conjunt de ciutadans i ciutadanes europeus, la majoria de la 
població de l’Estat s’oposa als aliments transgènics. Segons les dades de 
l’Eurobaròmetre, només el 34% de la població està a favor de l’ús de la 
biotecnologia en els aliments. 

Perquè l’agroecologia és una estratègia productiva i una forma de vida clau per 
afrontar la crisi agrària i rural i a l’hora per garantir la seguretat alimentària. 

Perquè el cultiu de varietats modificades genèticament són un pas irreversible cap 
a la privatització de la vida i la dependència de la pagesia respecte de les 
multinacionals del sector, i els casos de contaminació creuada han demostrat que 
la coexistència no és possible. 

La Junta de Portaveus ACORDA: 

1. Declarar el municipi de Parets del Vallès “zona lliure de transgènics”. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que declari Catalunya zona lliure de 
transgènics. 

3. Demanar al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de Catalunya que 
s’aturi la legislació reguladora de la coexistència entre cultius transgènics i les 
altres formes de producció agrària. 

4. Instar als òrgans competents de l’Ajuntament per tal que, en el marc de les 
seves competències, duguin a terme les accions que considerin pertinents en ordre 
a aconseguir els objectius d’aquesta moció. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 


