ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS
Identificació de la sessió
Sessió número: 10/2011
Caràcter: ordinari
Data: 22 de setembre de 2011
Horari: de 19 a 20,35 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen
Sergi Mingote Moreno, alcalde
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental
Ordre del Dia
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Àrea de Serveis Personals
2. Aprovar, si correspon, proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2012.
Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
3. Donar compte d'un Decret d'Alcaldia relatiu al nomenament de l'interventor de la
corporació amb caràcter accidental.
4. Aprovar, si procedeix, la constitució d'una Comissió Informativa Especial per revisar el
Reglament orgànic municipal.
5. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2010 de l'Ajuntament de Parets
del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i de l’empresa
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municipal Habitaparets, SL.
6. Informació trimestral de l'estat d'execució i Llei de morositat.
7. Aprovar, si correspon, sol·licitar la supressió de l'article 12 de la Llei 8/1972, de 10 de
maig.
8. Moció de la Junta de Portaveus relativa a donar suport al govern de la Generalitat de
Catalunya en les accions que emprengui per defensar el model d'immersió lingüística a les
escoles de Catalunya.
9. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 21
de juliol de 2011.
Àrea de Serveis Personals
2. Aprovar, si correspon, proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la vila per al 2012
Tots els grups voten a favor de la proposta. Per això i,
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre EMO/80/2011 de 27
d'abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a
l’any 2012.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
l’establiment de les Festes Locals de la vila en les dates que s’indiquen:
- 23 de gener de 2012 (Festa Major d’hivern).
- 30 de juliol de 2012 (Festa Major d’estiu).
2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya.
Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
3. Donar compte d'un Decret d'Alcaldia relatiu al nomenament de l'interventor de la
corporació amb caràcter accidental
Es dóna compte al plenari del Decret de l'Alcaldia següent:
“Atès que per resolució de data 28 d'abril de 2011, s'ha concedit una llicència per assumptes
propis a l'actual interventora de la corporació, senyora Sònia Ramírez Domínguez, pel
període comprès entre l'1 de juliol i el 31 de juliol de 2011.
Atesa la necessitat de cobrir amb urgència l'esmentada plaça.
Vist que el funcionari Enric Acero Casas, coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials,
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reuneix les condicions d'idoneïtat per cobrir la plaça amb caràcter accidental.
Considerant el que preveu l'article 30.3 del Decret 195/05.
Vistes les atribucions que m'han estat conferides per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Resolc:
1. Nomenar interventor de la corporació, amb caràcter accidental, el senyor Enric Acero
Casas, pel període comprès entre l'1 de juliol i el 31 de juliol de 2011.
2. Donar compte d'aquest Decret al Ple municipal, i publicar-ho al Butlletí oficial de la
Província.
3. Notificar la present resolució a l'interessat.”
4. Aprovar, si procedeix, la constitució d'una Comissió Informativa Especial per
revisar el Reglament orgànic municipal
La presidència explica que aquest punt respon a la voluntat que es va mostrar en l'anterior
Ple de generar un òrgan per discutir, valorar i fer diferents aportacions, per a la modificació,
millora i esmena del Reglament orgànic municipal.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
El Ple de l'Ajuntament de data 28 de novembre de 2008 va acordar l'aprovació definitiva del
Reglament orgànic municipal.
Es creu oportú constituir una comissió d'estudi per tal de procedir en aquests moments a
una relectura global del Reglament, a fi i efecte de modificar-lo en allò que s'estimi
convenient.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Constituir, a l’emparament del que assenyala l’article 60.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, aprovatori del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, una
Comissió Especial amb l’objecte d’actualitzar i modificar, si s’escau, el Reglament orgànic
municipal.
2. Facultar el secretari de la corporació, per tal que requereixi als diferents grups polítics
municipals a l’efecte que designin un representant en el si de la Comissió. Igualment
facultar-lo per tal que elabori, juntament amb els regidors i regidores designats, un calendari
de reunions de la referida comissió.
3. Assenyalar que l’esmentada comissió tindrà caràcter temporal i quedarà sense efecte una
vegada hagi realitzat els seus treballs.
4. Quant al criteri d’acceptació d’acords o presentació de propostes s’estarà a la
proporcionalitat que tenen els diferents grups polítics en el si del consistori, de conformitat
amb allò que estableix l’article 58.3 de la referida llei.
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5. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2010 de l'Ajuntament de
Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i
de l’empresa municipal Habitaparets, SL
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que durant
el mes d'abril i maig de 2011 es van presentar les liquidacions de l'exercici 2010 i que durant
el mes de maig es va elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de
l'exercici 2010 de l'Ajuntament, del Patronat i de l'empresa municipal Habitaparets, SL.
L'expedient es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el 26 de maig de 2011, durant
quinze dies més vuit, que són vint-i-tres. Durant el termini d'exposició no s'ha presentat cap
reclamació, per això es proposa avui al Ple aprovar d'acord amb l'informe emès per la
Comissió Especial de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2010 de
l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL, i trametre el present acord,
juntament amb el Compte General, i traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats
Pendents d’Aplicació generats a l’exercici de 2010.
La senyora Lloret indica que és important destacar que avui es vota que el Compte General
reflecteixi de manera correcta la comptabilitat de l'Ajuntament i del Patronat. Com hi ha
membres nous al consistori, recorda que la Comissió Especial de Comptes està formada i
constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup s'absté en
la votació, perquè són els comptes de l'equip de govern i el NOPP no hi ha participat més
enllà de la informació de les pròpies comissions.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup també s'absté, atès que
els comptes són del 2010 i el seu grup no va prendre-hi part.
Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que el seu grup s'absté. La
informació es va entregar fa una setmana i no ha donat temps a processar-la. Creu que la
informació s'hauria de facilitar amb prou temps per estudiar-la, i amb una setmana no hi ha
temps material.
El PP vota a favor.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Per tant i,
Atès que en les sessions del dia 27 d’abril i 5 de maig de 2011 es van presentar les
liquidacions de l’exercici de 2010 dels pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat Municipal
d’Ensenyament, dels comptes generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del seu
organisme autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament, i de l’empresa municipal
HabitaParets, SL, i han estat a disposició dels membres de la Comissió Especial de
Comptes tots els estats, llibres i resta de documentació que integra el Compte General de
l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal
d'Ensenyament, i de l’empresa municipal HabitaParets, SL.
Atès que en la sessió de data 10 de maig de 2011 la Comissió Especial de Comptes va
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procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici de 2010
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del Patronat Municipal d’Ensenyament i d’HabitaParets,
SL, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència.
Atès que en data 26 de maig de 2011 es va publicar en el BOP l'edicte d'exposició pública de
l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un termini de quinze dies i vuit
més, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació ni objecció, segons ho
certifica el secretari de la corporació.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió Especial
de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2010 de l'Ajuntament de Parets del
Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal d'Ensenyament i de l’empresa
municipal HabitaParets, SL.
2. Trametre el present acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament, del
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’HabitaParets, SL a la Sindicatura de Comptes.
3. Traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats Pendents d’Aplicació generats a
l’exercici de 2010.
6. Informació trimestral de l'estat d'execució i Llei de morositat
La regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, exposa que tal com es va explicar a la Comissió
Informativa, a partir d'ara, cada trimestre es donarà compte al Ple de la informació
econòmica, i que s'ha decidit que siguin tres aspectes.
El primer, l'estat d'execució del pressupost per capítols de despesa i d'ingrés de
l'Ajuntament i del Patronat. El segon, l'acta d'arqueig, que són els diners que té l'Ajuntament
en una data determinada i el tercer, informacions que tenen a veure amb el compliment de
la Llei de morositat, com es porta el termini de pagament de les factures.
Del capítol I d'ingressos hi ha 3.000.000 € pendents de reconèixer, que és principalment el
padró de l'IAE, el qual es recapta al mes de novembre, i l'IBI, ja que els rebuts domiciliats es
passen a l'agost i a l'octubre.
Pel que fa al capítol II, sobretot l'impost de construccions, instal·lacions i obres, explica que
hi ha uns drets reconeguts per sobre de les previsions inicials, encara que la recaptació és
inferior a la del 2010, en aquest mateix període. Quan es va elaborar el pressupost es va
preveure que seria més baix i ja es va rebaixar, i com a fet positiu ha de dir que ja s'ha
complert tot el que s'havia dit que es recaptaria en aquest aspecte.
La senyora Lloret continua explicant que respecte al capítol III, taxes i preus públics i altres
ingressos, es porta un 50% de drets reconeguts.
El capítol IV, subvencions corrents, hi ha uns drets reconeguts del 79%.
El capítol V, ingressos patrimonials, es va fer una previsió inicial de 61.000 €, amb uns drets
reconeguts de 41.000 €.
Quant al Patronat Municipal d'Ensenyament, en comptes de detallar-lo per capítols, ho farà
de manera global.
La previsió inicial d'ingressos amb la suma de tots els seus capítols és de 3.227.000 €.
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Actualment s'han ingressat drets reconeguts per un valor d'1.780.000 €, per tant es porta
una mica més del 50%. Tota aquesta informació es refereix a l'execució del pressupost.
Pel que fa a l'acta d'arqueig, quant als moviments de tresoreria, en el primer trimestre de
2011, la tresoreria tenia 4.500.000 € i que a data 30 de juny és de 3.000.000 €. La diferència
ve determinada perquè es paguen les certificacions i les factures, i el normal és que l'acta
d'arqueig baixi conforme passen els mesos.
La senyora Lloret indica que respecte a la Llei de morositat, abans s'havia de pagar a 60
dies, i l'esmentada Llei amb la voluntat de contribuir a reactivar l'economia, demana que els
ajuntaments paguin a 50 dies. Hi ha poques administracions que actualment paguin a 50
dies i hi ha moltes, que malauradament paguen per sobre del 60 dies. En el cas de
l'Ajuntament de Parets, compleix en un llindar raonable pel que diu la llei i actualment paga
entre 58 i 59 dies.
Entre l'Ajuntament i el Patronat hi ha unes 423 factures sense pagar d'un total de 3.000, i
d'aquestes una mica més del 50% estan pendents de tramitació i en alguns casos, potser
que tinguin alguna incidència i cadascuna de les àrees les està revisant. No és que no es
puguin pagar, sinó que estan dintre d'un tràmit, que en breu se solucionarà.
D'altra banda, potser que corresponguin al fet que Tresoreria realitza pagaments cada 15
dies i el tancament fa referència a la data de 20 d'agost.
Pel que fa al Patronat Municipal d'Ensenyament, són factures globals.
L'Ajuntament paga amb regularitat i fa un esforç per ajustar-se als 50 dies, però si es
comparen amb altres administracions, és una bona dada que una Administració Pública
pagui amb un marge per sota dels 60 dies.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que les bases del
pressupost ja preveuen que la presentació de l'estat d'execució del pressupost s'ha de
facilitar trimestralment.
Aquest any i per diferents raons no es va presentar la informació del primer trimestre i es
presenta ara la del segon.
Respecte a les dades del capítol I, sinó ho ha entès malament, les dades facilitades no són
les que consten a l'informe, ja que consta pendent de cobrament 3.000.000 € i en el
document que té el NOPP diu 6.000.000 €. Potser és una errada.
La regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, matisa que és el capítol I, amb 3.000 000 € i no la
suma de tots els capítols.
La senyora Martí manifesta que en la informació que té diu capítol I, pendent de cobrament
6.000.000 €. Potser vol dir el capítol I de les despeses que sí que són 3.000.000 €, però en
tot cas el pendent de cobrament del capítol I, dels impostos citats, és de 6.000.000 €.
Suposa que és una confusió amb el capítol I de les despeses.
Respecte al tema de la informació, d'acord amb la Llei de morositat, explica que és una llei
que es va aprovar l'any passat, la Llei 3/2004, que pretén que totes les administracions
s'ajustin al pagament dins d'uns terminis assumibles pels proveïdors. Entén que aquest
tipus de documentació, atès que és un document nou, que s'està posant en pràctica, en la
Comissió Informativa havien d'haver tingut una informació més àmplia, si més no de com
s'han fet els càlculs i com s'ha estructurat.
El seu grup no ha tingut cap inconvenient en parlar amb la interventora perquè ho aclarís,
però l'òrgan lògic per explicar el tema als regidors ha de ser la Comissió Informativa, amb un
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debat més ampli, perquè es fa difícil de vegades entendre aquest tipus de dades.
La senyora Martí indica que la regidora d'Hisenda ha dit unes dades que no sap si són
coincidents amb les que ha entès el seu grup, però si bé l'Ajuntament de Parets es va
ajustant i té un nombre de pagaments dins dels 50 dies, encara hi ha desajustos importants.
Del segon trimestre només s'han pagat dintre del termini dels 50 dies 226.000 €, fet que no
vol dir res, ja que a vegades un termini de 50 dies és molt breu per realitzar tots els tràmits.
S'han pagat 753 factures fora del termini de 50 dies, per un import d'1.317.422 €, és a dir sis
vegades més del que s'ha pagat dins del termini, encara que algunes de fora de termini ho
són per una setmana, per tres dies, per deu dies i quinze dies.
Hi ha 317 factures pendents de pagament, per un import de 977.706 €, per tant l'Ajuntament
s'està ajustant, però no està dintre de la franja que correspon i no serveix dir que hi ha altres
administracions que ho fan pitjor.
El NOPP demana que l'equip de govern faciliti el màxim d'informació, que ja la faciliten, però
que sigui intel·ligible, perquè costa bastant d'entendre-la, i que es continuï amb el procés
d'adaptació de la Llei 3/2004, perquè està bé que s'hi apliqui.
La senyora Martí creu que els números són els que ha dit ella. Pagades dins del termini,
fora del termini i pendents de pagament. L'Ajuntament s'està ajustant, però tampoc és per
tirar coets.
Insisteix en el fet que li agradaria que en el proper trimestre, quan es torni a posar el tema
sobre la taula, s'intenti fer un esforç perquè la informació sigui el més intel·ligible possible,
perquè no hi ha gaire economistes en aquesta taula i seria bo que la informació la
poguessin entendre tots.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i agraeix l'exercici de transparència de
donar els números i demana que la informació s'entregui una mica abans, per valorar-la, ja
que ara és el que estan fent i no poden fer cap aportació en aquest sentit.
Intervé el regidor del PP, el senyor Carmany, i dóna les gràcies per la transparència
demostrada. Fa dos dies li van aclarir els dubtes que tenia sobre l'informe, i només li queda
per saber la morositat externa cap a l'Ajuntament. Vol saber si hi ha algun termini per cobrar.
Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i recull el que ha dit el portaveu de CiU, i de
cara el següent trimestre s'intentarà lliurar la documentació abans.
Respecte a l'exposat per la portaveu del NOPP, sobre que no es va lliurar la informació del
primer trimestre, explica que és cert que el primer trimestre per diferents motius, com el
canvi de legislatura, no es va fer en aquell moment, però en les dades facilitades avui estan
també les del primer trimestre. El que passa que a la interventora i a ella els sembla absurd
explicar unes dades que estan caducades.
Les dades consten a l'expedient per veure la comparativa entre el primer trimestre i el
segon, però s'ha centrat a explicar les del segon trimestre, que interessen més, perquè és el
moment actual.
Pel que fa a la Comissió Informativa, l'equip de govern farà l'esforç de donar la
documentació abans, però costa detectar que hi ha tantes dificultats en entendre el que s'ha
dit en la Comissió Informativa, ja que hi era la interventora per explicar els punts, i en aquell
moment ningú va preguntar res. Normalment no es fa una Comissió Informativa per un punt
del Ple, a no ser que sigui un tema amb molta dificultat. Si l'equip de govern en la Comissió
Informativa hagués detectat que no hi havia temps suficient per explicar-lo, perquè hi havien
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moltes preguntes que no s'acabaven d'entendre, s'hagués dedicat un espai de temps per
fer-ho, però va ser un punt en el qual ningú va preguntar res.
El senyor Martín, de CiU, manifesta que el dia de la Comissió Informativa no tenien els
números.
La senyora Lloret indica que si amb el que havien explicat haguessin dit que no entenien res
s'hagués fet diferent.
El senyor Martín creu que estan en el seu dret de demanar una opinió externa, que potser
és més objectiva.
La presidència indica que s'intenti no entrar en un debat i continuar amb el procediment.
Entenen perfectament la situació i hi ha dos temes cabdals importantíssims, que s'han extret
del missatge. Primer, que tots es congratulen que hi hagi una nova informació i sistema de
control trimestral, que no ha existit mai i que ara existeix i que dóna la possibilitat d'analitzar
la informació. I segon, Que aquesta informació és tecnificada i que necessita probablement
més debat i en la propera Comissió Informativa es donaran unes explicacions més acurades
sobre el control trimestral, i així aconseguir un debat polític més ric alhora que es té més
informació.
La presidència reitera que entén perfectament el missatge dels grups municipals i tenint en
compte que es valora com un instrument positiu tenir aquest control i corregint la informació
a l'hora de donar-la més ampliada i intel·ligible, de ben segur que per al proper control
pressupostari del pròxim trimestre es tindrà una informació molt més detallada.
Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i respecte a la pregunta formulada pel
portaveu del PP, respecte als impostos que deuen a l'Ajuntament, i ha de dir que són tots els
impostos que recapta l'Organisme i d'altra banda, les subvencions que encara no han rebut,
amb un import aproximat de 2.000.000 €.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que seria clau que el dia de la Comissió
Informativa es tingui la documentació, ja que en la darrera comissió només tenien l'ordre del
dia, i alguns entre els quals es compta ella mateixa, no sabien ni del que s'estava parlant.
És clau tenir la informació del punt i no només els punts de l'ordre del dia, sinó la
documentació.
La presidència manifesta que s'ha entès perfectament que s'ha de tenir la documentació
exacta i àmplia per generar el debat polític, que és el que més enriqueix el procés.
El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de la informació trimestral de l'estat d'execució i
Llei de morositat:
“Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials.
D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.
Vist l’estat d’execució d’ingressos i despeses a 30/06/2011, resultant de les dades de
tancament del segon trimestre de 2011.
Vista l’acta d’arqueig a 30/6/2011, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
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Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al segon trimestre de
l’any 2011, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
S’ACORDA :
PRIMER. La presentació al plenari municipal de l’estat d’execució del Pressupost de
l’Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments de la Tresoreria i
la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de
factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, corresponent al SEGON TRIMESTRE 2011.
1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ
2T/2011 - AJUNTAMENT
INGRESSOS

Previsió
Modificacions definitiva

Previsió
inicial

Cap. I

IMPOSTOS
DIRECTES

Cap. II

IMPOSTOS
INDIRECTES

Cap. III

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

2.730.537,96

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

3.642.895,00

Cap. V

INGRESSOS
PATRIMONIALS

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

11.024.600,00

11.024.600,00

8.009.418,16

1.639.641,77

6.369.776,39

225.000,00

225.000,00

286.304,33

79.678,40

206.625,93

6.071,10

2.736.609,06

1.556.279,03

1.047.073,18

509.205,85

27.447,75

3.670.342,75

2.908.160,55

1.459.132,13

1.449.028,42

61.006,00

41.411,83

37.290,53

4.121,30

61.006,00

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL

0,00

6.213,13

6.213,13

0,00

0,00

0,00

Cap.
VIII

0,00

7.478.272,37

7.478.272,37

0,00

0,00

0,00

0,00
17.684.038,96

1.578.765,90
9.096.770,25

1.578.765,90
26.780.809,21

0,00
12.801.573,90

0,00
4.262.816,01

0,00
8.538.757,89

Cap. IX
TOTAL

ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS

DESPESES

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

Cap. I

DESPESES DE
PERSONAL

6.143.277,13

270.454,30

6.413.731,43

3.241.991,70

3.240.576,41

1.415,29

Cap. II

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS

7.354.393,29

388.578,60

7.742.971,89

2.887.834,33

2.151.485,32

736.349,01

Cap. III

DESPESES
FINANCERES

446.125,25

167.427,65

167.427,65

0,00

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

Cap. VI

INVERSIONS
REALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL

446.125,25
1.606.103,13

26.511,01

1.632.614,14

1.137.073,54

1.073.613,83

63.459,71

155.000,00

8.401.226,34

8.556.226,34

4.665.962,54

3.516.031,43

1.149.931,11

15.000,00

10.000,00

25.000,00

3.668,51

3.668,51

0,00
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Cap. IX
TOTAL

PASSIUS
FINANCERS

1.964.140,16
17.684.038,96

9.096.770,25

1.964.140,16
26.780.809,21

963.787,92
13.067.746,19

963.787,92
11.116.591,07

0,00
1.951.155,12

2T/2011 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Previsió
inicial

INGRESSOS

Cap. III

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

Cap. V

INGRESSOS
PATRIMONIALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL
Cap.
VIII
TOTAL

ACTIUS
FINANCERS

DESPESES
Cap. I

DESPESES DE
PERSONAL

Cap. II

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS

Cap. III

DESPESES
FINANCERES

Cap. VI
TOTAL

INVERSIONS
REALS

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

532.550,32

532.550,32

245.618,97

241.511,99

4.106,98

2.728.853,30

2.728.853,30

1.531.305,20

1.174.464,20

356.841,00

964,84

964,84

0,74

0,74

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

3.668,51

3.668,51

0,00

0,00
3.277.368,46

10.000,00
10.000,00

0,00
3.287.368,46

0,00
1.780.593,42

0,00
1.419.645,44

0,00
360.947,98

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

2.673.783,46

7.485,00

2.681.268,46

1.335.231,80

1.334.907,32

324,48

588.265,00

-7.485,00

580.780,00

206.844,42

161.806,82

45.037,60

320,00

17,00

17,00

0,00

25.000,00
3.287.368,46

9.658,08
1.551.751,30

9.658,08
1.506.389,22

0,00
45.362,08

320,00
15.000,00
3.277.368,46

10.000,00
10.000,00

1.2. Moviments de la Tresoreria i la seva situació 2T/2011 – AJUNTAMENT I PATRONAT
MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
ACTA ARQUEIG 31/03/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT

TOTAL

0 EFECTIU

9.876,32

0

9.876,32

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS

1.000,22

0

1.000,22

4.538.558,80

7.891,50

4.546.450,30

8.523,00

6.370,03

14.893,03

0

0

0,00

4.557.958,34

14.261,53

4.572.219,87

2 COMPTES OPERATIVES
8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ
TOT.

ACTA ARQUEIG 30/06/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU

13.990,46

TOTAL
0

13.990,46

10

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

12.570,76

0

12.570,76

3.048.926,91

36.228,85

3.085.155,76

15.864,01

5.328,46

21.192,47

346,96

0

346,96

3.091.699,10

41.557,31

3.133.256,41

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ
TOT.

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2011
Factures registrades d'entrada 01/04/2011 a 30/06/2011
Data venciment de 01/01/2011 a 20/08/2011 (50 dies naturals)
2T/2011 AJUNTAMENT
Període
mig

Factures o documents
justificatius 2T/2011

Període

Pagaments realitzats a
20/8/2011

Període

mig del
de
Fora període legal
pagament pagament pagament (50 dies)
excedit
(dies)
(PMPPE) Nombre de Import total

Pendents de pagament a
20/8/2011

mig del
pendent de
pagament
excedit
(PMPPE)

Fora període legal pagament
(50 dies)
Nombre d’

Import total

(dies)

pagaments

operacions

3

690

1.317.422,62

19

224

320.124,58

13

63

2.367.387,71

35

34

622.630,77

59

34.950,88

29

317

977.706,23

130

20

76.612,05

(dies)
Despeses en béns i serveis

Inversiones reales

53

63

Sin desagregar
TOTAL operacions
pendents de pagament

59

1T/2011 operacions
pendents de pagament

180

9

Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement de
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

753

3.684.810,33

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

112

160

214.515,73

112

160

214.515,73

2T/2011 PATRONAT
Període

Pagaments realitzats a

Període

Pendents de pagament a

11

Període

20/8/2011

20/8/2011

mig

Factures o documents
justificatius 2T/2011

mig del
Fora període legal
de
pagament pagament pagament (50 dies)
excedit
(dies)
(PMPPE) Nombre de Import total

mig del
pendent de
pagament
excedit
(PMPPE)

Fora període legal pagament
(50 dies)
Nombre d’

Import total

(dies)

pagaments

operacions

9

82

88.836,66

27

47

38.716,33

8

1

189,98

47

2

2.768,91

24

30

23.109,48

27

79

64.594,72

116

7

1.351,34

(dies)
Despeses en béns i serveis

Inversiones reales

58

58

Sin desagregar
TOTAL operacions
pendents de pagament

58

1T/2011 operacions
pendents de pagament

166

Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement de
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)
Despeses en béns i serveis – Inversions
reals
Total

9

83

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

89.028,64

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

112

64

35.428,37

112

64

35.428,37

SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i
a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la utlització dels mitjans telemàtics per al seu
coneixement general.”

“Atès el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials.
D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el RD 500/1990, de 20 d’abril, que
desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 en matèria de pressupostos i la base 4 –
Informació als òrgans de govern, de les vigents Bases d’execució del pressupost d’aquest
Ajuntament.
Vist l’estat d’execució d’ingressos i despeses a 31/3/2011, resultant de les dades de
tancament del primer trimestre de 2011.
Vista l’acta d’arqueig a 31/3/2011, Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament.
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Vist l’informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al primer trimestre de
l’any 2011, sobre compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures en els termes
establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
S’ACORDA:
PRIMER. La presentació al proper plenari municipal que es celebri de l’estat d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament i Patronat Municipal d’Ensenyament, el resum dels moviments
de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de
pagament i tramitació de factures en els termes establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, corresponent al PRIMER TRIMESTRE 2011.
1.1. ESTAT D’EXECUCIÓ
1T/2011 - AJUNTAMENT
INGRESSOS
Cap. I

IMPOSTOS
DIRECTES

Cap. II

IMPOSTOS
INDIRECTES

Cap. III

Previsió
Modificacions definitiva

Previsió
inicial

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

11.024.600,00

11.024.600,00

1.502.300,60

247.237,20

1.255.063,40

225.000,00

225.000,00

37.836,78

0,00

37.836,78

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

2.730.537,96

2.730.537,96

737.104,19

259.678,62

477.425,57

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

3.642.895,00

3.670.342,75

2.799.395,03

690.078,25

2.109.316,78

Cap. V

INGRESSOS
PATRIMONIALS

61.006,00

61.006,00

13.306,02

11.932,22

1.373,80

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.
VIII

0,00

7.143.272,37

7.143.272,37

0,00

0,00

0,00

0,00
17.684.038,96

1.578.765,90
8.749.486,02

1.578.765,90
26.433.524,98

0,00
5.089.942,62

0,00
1.208.926,29

0,00
3.881.016,33

Cap. IX
TOTAL

ACTIUS
FINANCERS
PASSIUS
FINANCERS

DESPESES

Crèdits
inicials

27.447,75

Modificacions Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

Cap. I

DESPESES DE
PERSONAL

6.143.277,13

160.928,94

6.304.206,07

1.477.241,97

1.475.840,80

1.401,17

Cap. II

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS

7.354.393,29

199.311,90

7.553.705,19

1.042.072,10

256.622,40

785.449,70

Cap. III

DESPESES
FINANCERES

446.125,25

85.545,67

85.545,67

0,00

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

Cap. VI

INVERSIONS
REALS

TRANSFERÈNCIES
Cap. VII DE CAPITAL

446.125,25
1.606.103,13

33.011,01

1.639.114,14

617.410,15

306.502,18

310.907,97

155.000,00

8.346.234,17

8.501.234,17

2.183.674,01

1.423.149,33

760.524,68

15.000,00

10.000,00

25.000,00

751,08

751,08

0,00
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Cap. IX
TOTAL

PASSIUS
FINANCERS

1.964.140,16
17.684.038,96

8.749.486,02

1.964.140,16
26.433.524,98

705.796,23
6.112.491,21

705.796,23
4.254.207,69

0,00
1.858.283,52

1T/2011 - PATRONAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
Previsió
inicial

INGRESSOS

Cap. III

TAXES I ALTRES
INGRESSOS

Cap. IV

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

Cap. V

INGRESSOS
PATRIMONIALS

Cap.
VIII
TOTAL

ACTIUS
FINANCERS

DESPESES
Cap. I

DESPESES DE
PERSONAL

Cap. II

DESPESES EN
BÉNS I SERVEIS

Cap. III

DESPESES
FINANCERES

Cap. VI
TOTAL

INVERSIONS
REALS

Previsió
Modificacions definitiva

Drets
liquidats nets

Recaptació
líquida

Pendent
cobrament

532.550,32

532.550,32

93.182,93

90.713,13

2.469,80

2.728.853,30

2.728.853,30

1.132.452,83

418.770,83

713.682,00

964,84

964,84

0,55

0,55

0,00

0,00
3.287.368,46

0,00
1.226.387,39

0,00
510.235,59

0,00
716.151,80

10.000,00
10.000,00

0,00
3.277.368,46

Crèdits
inicials

Modificacions Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

Pagaments
líquids

Pendent
pagament

2.673.783,46

750,00

2.674.533,46

596.002,81

595.351,37

651,44

588.265,00

-750,00

587.515,00

53.258,67

5.285,66

47.973,01

320,00

17,00

17,00

0,00

25.000,00
3.287.368,46

751,08
650.029,56

0,00
600.654,03

751,08
49.375,53

320,00
15.000,00
3.277.368,46

10.000,00
10.000,00

1.2. Moviments de la Tresoreria i la seva situació 1T/2011 – AJUNTAMENT I PATRONAT
MUNICIPAL D’ENSENYAMENT
ACTA ARQUEIG 01/01/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU
1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES
8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ

TOT.

10.957,74

TOTAL

120,91

11.078,65

4.182,53

0

4.182,53

8.138.687,40

4.038,19

8.142.725,59

5.960,33

5.398,37

11.358,70

0

0

0,00

8.159.788,00

9.557,47

8.169.345,47

14

ACTA ARQUEIG 31/03/2011
Ord.

AJUNTAMENT PATRONAT
0 EFECTIU

9.876,32

1 COMPTES RESTRINGIDES INGRESSOS
2 COMPTES OPERATIVES

0

9.876,32

1.000,22

0

1.000,22

4.538.558,80

7.891,50

4.546.450,30

8.523,00

6.370,03

14.893,03

0

0

0,00

4.557.958,34

14.261,53

4.572.219,87

8 P. A JUSTIFICAR I BESTRETES CAIXA FIXA
9 FORMALITZACIÓ
TOT.

TOTAL

1.3. INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,
DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
EN LES OPERACIONS COMERCIALS, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2011
Factures registrades d'entrada 01/01/2011 a 31/03/2011
Data venciment de 01/01/2011 a 20/05/2011 (50 dies naturals)
1T/2011 AJUNTAMENT
Període
mig

Factures o documents
justificatius 1T/2011

Període

Pagaments realitzats a
20/5/2011

Període

mig del
de
Fora període legal
pagament pagament pagament (50 dies)
excedit
(dies)
(PMPPE) Nombre de Import total
(dies)

Pendents de pagament a
20/5/2011

mig del
pendent de
pagament
excedit

pagaments

(PMPPE)

Fora període legal pagament
(50 dies)
Nombre d’

Import total

operacions

(dies)
Despeses en béns i serveis

Inversiones reales

56

59

14

666

903.569,89

23

118

120.996,43

18

38

2.072.683,83

23

18

120.612,28

28

12

103.279,89

25

148

344.888,60

Sin desagregar
TOTAL operacions
pendents de pagament

58

17

Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement de
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

704

2.976.253,72

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

15

83.429,33

Despeses en béns i serveis

112

Inversiones reales

100

3

26.073,32

Total

109

18

109.502,65

1T/2011 PATRONAT
Període

Pagaments realitzats a

Període

Pendents de pagament a

15

Període

20/5/2011

20/5/2011

mig

Factures o documents
justificatius 1T/2011

mig del
Fora període legal
de
pagament pagament pagament (50 dies)
excedit
(dies)
(PMPPE) Nombre de Import total

mig del
pendent de
pagament
excedit
(PMPPE)

Fora període legal pagament
(50 dies)
Nombre d’

Import total

(dies)

pagaments

operacions

12

94

92.910,68

24

12

5.156,45

28

4

7.175,65

15

2

2.129,80

38

12

1.443,97

24

26

8.730,22

(dies)
Despeses en béns i serveis

Inversiones reales

47

78

Sin desagregar
TOTAL operacions
pendents de pagament

49

Factures o docum. justificatius al final
del trimestre amb més de tres mesos de
la seva anotació en el registre de
factures, pendients del reconeixement de
l’obligació (Art.5.4 Ley 15/2010)

13

98

Període mig
operacions pendents
de reconeixement
(PMOPR)

100.086,33

Pendent de
reconeixement de
l’obligació
Nombre

Import total

Despeses en béns i serveis

98

2

78,34

Total

98

2

78,34

SEGON. Remetre la documentació relativa a l’apartat 1.3 al Ministeri d’Economia i Hisenda i
a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la utilització dels mitjans telemàtics per al seu
coneixement general.”
7. Aprovar, si correspon, sol·licitar la supressió de l'article 12 de la Llei 8/1972, de 10
de maig
Prèvia la vènia, el secretari i explica que és una proposta que presenten tots els grups de la
corporació i tot seguit llegeix la part dispositiva de l'acord.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que la Llei 8/1972, de 10 de maig de construcció, conservació i explotació d'autopistes
en règim de concessió, estableix en el seu article 12.a, el següent:
Los beneficios tributarios a que se refiere el artículo anterior son
los siguientes:
a. Reducción de hasta un 95% de la base imponible de la Contribución
Territorial Urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los
terrenos destinados a autopista de peaje. Esta reducción afectará a
los terrenos y construcciones que constituyan la autopista o estén
directamente destinados a su servicio y no se aplicará a los
edificios ocupados por oficinas de la entidad concesionaria ni a los
construidos en la áreas de servicio.
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Atès que aquest article perjudica directament als ajuntaments, ja que la Contribució
Territorial Urbana és un tribut municipal. Les concessions de les autopistes en la majoria
dels casos s'han ampliat els terminis d'explotació, i els peatges han anat augmentant
periòdicament constituint un veritable negoci. Les autopistes són un servei públic, però de
pagament cada vegada que s'utilitzen.
Atès que entenen que l'Estat hauria de derogar aquest article perquè les concessionàries, a
l'igual que tothom que té un sòl amb una activitat determinada que genera beneficis, paga el
corresponent impost de béns immobles (IBI).
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Sol·licitar a l'Estat que se suprimeixi l'article 12.a, de la Llei 8/1972, de 10 de maig de
construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió, per tal que els
ajuntaments puguin liquidar la totalitat de l'IBI a les concessionàries d'autopistes i no només
el 5% com fins ara.
2. Traslladar aquest acord al President del Govern i a tots els grups parlamentaris del
Congrés de Diputats.
8. Moció de la Junta de Portaveus relativa a donar suport al govern de la Generalitat
de Catalunya en les accions que emprengui per defensar el model d'immersió
lingüística a les escoles de Catalunya
Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció de la Junta de Portaveus relativa a donar suport
al govern de la Generalitat de Catalunya en les accions que emprengui per defensar el
model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
La presidència explica que aquesta moció la presenten tots els grups municipals, a excepció
del PP.
Pren la paraula el senyor Carmany, del PP, i exposa el seu grup vota en contra de la moció
tal com ja va comentar a la Junta de Portaveus, perquè el primer que ha de fer el govern de
la Generalitat és acatar la sentència del Tribunal, perquè la llengua vehicular és la catalana,
però la segona llengua és la castellana, que també és llengua vehicular i que s'ha
d'implantar a les escoles, de la mateixa manera i amb tota la igualtat que la llengua
catalana. Per l'exposat el PP vota en contra.
La resta de grups voten a favor.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 15 (PSC, NOPP, CIU, ICV)
Vots en contra: 2 (PP)
Abstencions: 0
Per tant i,
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el
model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya, els grups municipals PSC, NOPP,
CiU, i ICV volem expressar el següent:
El model lingüístic de l'escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un
model d'èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon nivell d'educació i cohesió
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social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l'avala.
La immersió lingüística, enfront d'altres models, permet un sistema educatiu sense separar
els nois i les noies per raó de llengua. A més, s'ha demostrat que el model d'immersió
permet el reconeixement de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori,
afavorint la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït,
sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.
Les noves realitats socials, fruit de l'arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis,
reforcen la idoneïtat d'un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris
i als municipis, i que exerceix de sistema d'acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem per l'aprenentatge
de més llegües.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya en les accions que emprengui per
defensar el model d'immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
2. Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català.
3. Donar ple suport al col·lectiu de mestres del nostre país per continuar treballant en la
defensa del català a l'escola com a eina de cohesió social i el model d'immersió lingüística
com a centre de gravetat del sistema educatiu.
4. Traslladar la resolució als grups parlamentaris catalans i a la Generalitat de Catalunya.
9. Precs i preguntes
9.1. Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i explica que el dijous passat
no, sinó l'anterior molts joves van intentar utilitzar el transport públic per desplaçar-se a la
Festa Major de Lliçà. Havien d'agafar l'autobús a les 10.50 h i l'autobús es va endarrerir
aproximadament una hora i mitja. A la tornada va passar igual. L'hora de sortida era a les
4.15 h del matí, i va tenir un retard de mitja o o tres quarts d'hora.
La setmana que ve és la setmana de la sostenibilitat i s'ha de tenir en compte la importància
de respectar el medi, i la importància d'utilitzar el transport públic, sobretot pels joves, per
això el NOPP creu que és molt important donar un toc d'atenció en aquest sentit, i pregunta
si el retard en el servei és una pràctica comú o simplement va coincidir aquella nit.
D'altra banda, alguns joves es van sorprendre perquè l'autobús només va parar a la parada
del Barri Antic i a l'estació de RENFE, quan a la nit no funciona RENFE. Molts joves són de
la part de l'Eixample a prop del mercat, en què està el nucli habitat. D'entrada sembla més
lògic que hi hagi una parada al Barri Antic i una altra al mig de l'Eixample i no a l'altre extrem.
9.2. El senyor Rodríguez prega que es retirin alguns arbres del carrer, concretament el que
es diu l'arbre de la mort o Cercis silicuatrum, perquè aquest arbre realitza una pol·linització
entomòfila i es basa en impregnar els insectes per fer la pol·linització, i llavors queda molt
residu al terra, que s'impregna i és enganxós tant per als cotxes com per a les persones.
També suposa un problema important per als propietaris de les cases o pisos que tenen al
18

carrer aquest tipus d'arbres.
Prega que s'aprofiti la tardor per retirar els esmentats arbres i plantar d'altre tipus, d'aquesta
manera es podrien estalviar la reparació de les voreres que s'estan fent malbé en aquests
moments, ja que molts d'aquests arbres tenen aproximadament deu anys i quan arriben a la
màxima altitud i amplitud és als vint.
9.3. El senyor Rodríguez demana informació respecte al tema de la neteja viària i els
contenidors de recollida de brossa.
La Junta de Govern ha aprovat una despesa per instal·lar amortidors als pedals dels
contenidors, per un import de 10.370 €. L'Ajuntament ha assumit un 37% i l'empresa un
63%.
El NOPP posa en dubta la qualitat del material dels contenidors instal·lats. Explica que el
contracte té una durada de 10 anys. Prèviament al contracte es va elaborar un estudi previ,
elaborat per una empresa externa a l'Ajuntament. Es va adjudicar el servei el 27 de febrer, i
es va posar en pràctica al mes d'abril, i ara els contenidors no funcionen. Alguns contenidors
tenen amortidors i d'altres no, fet que suposa una despesa per l'Ajuntament. Pregunta per
totes aquestes qüestions.
9.4. El senyor Rodríguez pregunta si hi ha un nou projecte de les obres del carrer Alfons XIII
i l'avinguda d'Espanya, ja que uns mitjans de comunicació han informat que aquestes estan
previstes que s'executin. Pregunta si hi ha un projecte, i si n'hi ha, el NOPP, tota la gent i els
veïns implicats volen participar-hi i discutir el tema. No només volen informar-se d'aquest
projecte, sinó també dels projectes del Barri Antic, ja que sembla que s'han executat una part
de les obres previstes. El NOPP vol tornar a discutir tot aquest projecte i les dates
d'execució.
9.5. El senyor Rodríguez exposa que al seu grup li ha sorprès la inauguració de l'escola
Pompeu Fabra a començaments de curs, ja que creu que l'equip de govern havia d'haver fet
partíceps i informar de la inauguració a tots els membres de l'Ajuntament.
Explica que després d'un període molt llarg, en què no es va realitzar correctament el
manteniment de l'escola, va arribar un moment en què no era possible impartir classes, per
això es va redactar un nou projecte.
9.6. El senyor Rodríguez exposa que es va signar un conveni amb la Parròquia el 21 de juliol
de 2011, relatiu al centre obert, i s'ha dotat de 6.000 € perquè el centre realitzi activitats. El
NOPP creu que dintre de la política d'estalvi necessària en aquests moments, hi ha uns
centres a nivell municipal com Ca n'Oms, la Cooperativa o Cal Jardiner, que poden cobrir
aquestes necessitats i estalviar els esmentats diners.
9.7. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i explica que en el darrer Ple ordinari
del mes de juny, el seu grup va formular una sèrie de preguntes relatives al comerç de
Parets. Fa un setmana que va rebre la resposta, però aquesta no és exactament la que
s'esperava. La contesta ha estat que la creació de la marca del comerç de Parets no ha
costat diners al poble, però aquesta no és una resposta, ja que CiU va preguntar l'import, el
qual ve a través d'una subvenció. Tot seguit pregunta de quin import és la subvenció.
CiU es reaferma en l'opinió que per assolir els objectius que es pretenen amb la creació de
la marca del comerç hagués estat millor comptar prèviament amb trobades prèvies amb els
comerciants per aconseguir prou informació a l'hora d'elaborar o dissenyar la marca.
Pregunta pel pressupost que es destina per tal de donar prou ressò a la marca comerç, ja
que aquesta pregunta no s'ha respost. L'equip de govern va dir que es faria difusió a Parets
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al dia, a Ràdio Parets, a Vallès Visió i a la premsa comarcal, però l'equip de govern no ha
respost quin pressupost hi destinen.
CiU vol que es tingui en compte que l'Ajuntament hauria de treballar de manera més local
abans de fer la campanya publicitària, és a dir parlar amb les associacions de comerciants i
establir un calendari d'activitats, perquè si el que s'aconsegueix des de la campanya
publicitària és que vingui gent al comerç de Parets, sinó hi ha un calendari o activitats que
enlluernin una mica i siguin diferencials, la poca gent que es pugui aconseguir segurament
no tornarà.
CiU voldria que es fessin activitats al carrer, esportives, musicals i exhibicions. Tot lligat al
carrer, que també és una manera de potenciar el comerç, i alhora que la botiga al carrer
coincideixi amb dies de gran premi de Fórmula 1 o de motos.
Repeteix que és molt important fer aquest calendari per potenciar el comerç. El seu grup
creu que no s'estan fent accions en aquest sentit per potenciar-lo a part de la creació de la
marca i no es pot pretendre que el fet de crear una marca potenciï el comerç per si sol, sinó
que ha d'anar acompanyat de moltes més accions, que fins ara no les han vist.
El senyor Martín repeteix tot això, perquè són temes que li comenten quan va a comprar a
les botigues.
Tot seguit pregunta a quina empresa se li ha encarregat la creació d'aquesta marca i de
quina població és. Espera que les respostes aquest cop no triguin dos mesos.
9.8. El senyor Martín exposa que ha rebut diverses queixes d'entitats esportives relatives als
horaris del pavelló, ja que les entitats tenen la sensació que es dóna prioritat a un col·lectiu
d'una vintena o trentena de pares per practicar esport o bàsquet abans que els clubs
esportius del poble.
Nens de 14 o 15 anys que practiquen l'esport, se'ls ha passat a horaris de 21.30 h a 23 h,
per exemple. Un club concretament s'ho han arreglat entre ells, renuncien a mitja hora
d'entrenament i comparteixen pista un quart d'hora. Però aquesta no és la manera i s'hauria
de ser una mica més elàstic, de forma que el grup de 20 o 30 persones que practica esport,
futbol o bàsquet en el pavelló, surtin al Lluís Piquer o practiquin aquest esport de 21.30 h a
23 h. És una idea.
9.9. El senyor Martín explica que pel que fa a la seguretat, una veïna li ha fet arribar una
pregunta referent al tema policial, perquè estava molt amoïnada. Preguntava per què no es
podia crear una policia de barri o de proximitat, que patrulli pels eixos comercials, i si més no
que siguin més visibles per donar sensació de seguretat. Suposa que la policia a Parets
compleix el rati que li toca.
Li han comentat que aquest estiu hi ha hagut mols robatoris en el poble. Van mantenir una
reunió amb uns dels sergents, el quan va comentar que hi estaven a sobre, que se li havia
detingut, però que el jutge l'havia tret, i que li havien tornat a detenir. En aquest cas la Policia
està fent la seva feina, fet li va comunicar a l'esmentada veïna. Però la pregunta és per què
no es pot crear una Policia de proximitat.
9.10. El senyor Martín exposa que l'ecotaxa és un impost mediambiental i pregunta quantes
llars i empreses han de realitzar el pagament. Si tothom l'ha de pagar o no. Pregunta si hi ha
cases i empreses que no fan aquest pagament i quin és l'estat en aquest sentit, si hi ha
molts impagats, si es pensen cobrar o què es pensa fer al respecte.
9.11. El senyor Martín indica que CiU se suma a l'exposat pel grup del NOPP sobre el tema
de les escombraries, ja que ha rebut moltes queixes en aquest sentit. Creu que l'Ajuntament
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ha de comunicar millor com funciona el servei. Antigament la majoria de gent baixava les
escombraries de 20 h a 22 h, però si ara per abaratir el cost la recollida es fa durant tot el
dia, repercuteix en què alguns carrers a les 11 h del matí fan pudor a causa dels contenidors
que estan plens. En aquest sentit l'Ajuntament ha d'estar-hi a sobre, perquè la sensació és
que els carrers continuen igual de bruts.
9.12. Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que s'afegeix al tema
de les escombraries perquè és un assumpte que ve de lluny i sembla ser que no s'acaba de
solucionar, per això formula el mateix prec. Potser s'haurien de posar més durs en aquest
aspecte i reclamar el que es mereixen, tenint en compte que l'import invertit en aquesta
partida és força important.
9.13. El senyor Folguera fa esment d'un tema que l'amoïna. És més aviat un prec a fi que se
solucioni. El fet és que avui una persona s'ha empadronat a l'oficina d'atenció ciutadana amb
la voluntat de formar part de les llistes de Mcdonald's. Ha parlat amb aquesta persona i li
consta que el mateix funcionari li ha dit que s'empadronés a casa de la seva mare i a partir
d'aquí ja podria entrar en les llistes del Servei Local d'Ocupació. Demana que si aquest fet
és cert, que li consta que sí, perquè ha parlat amb aquesta persona i prega que no es tingui
dubte del que diu, perquè deia la veritat, l'Ajuntament tingui la cura i que ho transmeti a
Mcdonald's, per tal que si és així hi hagi algun tipus de procediment que garanteixi que
realment aquestes 30 persones viuen a Parets i que no són ciutadans que s'han
empadronat momentàniament per entrar a treballar a Mcdonald's. Prega que aquests casos
no es produeixin.
Ha vist que hi ha hagut molt bona voluntat per part de Mcdonald's de col·laborar en el tema
de l'atur al municipi. Pregunta si entre Mcdonald's i l'Ajuntament s'ha produït algun tipus
d'acord, amb el qual Mcdonald's no sap si en benefici dels tributs municipals que es cobren
s'ha prestat a aquesta bona voluntat que ha demostrat contractant a 30 persones del
municipi i tenir la deferència de venir a la Cooperativa a realitzar la selecció definitiva.
Pregunta si Mcdonald's s'ha beneficiat o ha obtingut algun tipus de tracte de favor.
9.14. El senyor Folguera exposa que porten 100 dies de govern municipal. Tots coneixen les
dades de l'atur, i en el mes de juliol va augmentar el nombre d'aturats a Parets en cent i pico
de persones. Pregunta si la Junta de Govern ha elaborat algun tipus de document d'accions
per dur a terme, de propostes, d'idees, de projectes per fer front a la promesa electoral de
600 llocs de treball per als propers 4 anys. S'ha de començar a treballar amb aquest tema.
Pregunta si hi ha propostes i si es té en compte la proposta novedosa que va presentar ICVEUA en el seu moment de tirar endavant la cooperativa de treball i serveis, que l'alcade en el
debat de Vallès Visió la veia viable en aquell moment. El seu grup creu que és una bona
alternativa i s'ha ofert de forma personal, encara que ICV no està a la Junta de Govern, per
donar un cop demà en aquest tema. Poden comptar amb el seu grup en el que calgui, ja que
seria una bona manera d'obviar les ITT, que van en augment, perquè els contractes de
treball temporal han augmentat, i per tant és possiblement una via per saltar-se les
empreses temporals i que els ciutadans directament puguin accedir a donar servei a les
empreses passant per una cooperativa, la qual estaria sustentada per l'Ajuntament.
9.15. El senyor Folguera indica que l'Ajuntament ha respost negativament a dur a terme
audiències públiques. No cal que digui que ICV continuarà insistint en aquest tema i
intentarà buscar acords amb altres forces polítiques aquí representades, perquè l'equip de
govern ha perdut una oportunitat, ja que la gent reclama més obertura i més facilitat per
poder participar-hi.
Està clar que en el Ple municipal poden prendre part qualsevol de les persones aquí
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presents, però també han d'entendre que el que proposava era totalment diferent.
ICV ja va expressar la seva postura referent a les audiències, espera tenir suport, sinó és
així buscarà altres tipus de fórmula per tirar-lo endavant, ja que no és suficient el fet que la
gent pugui localitzar senyor alcalde a través de la seva pàgina web o a través del facebook i
dir les seves preocupacions. El senyor alcalde sap perfectament que hi ha una mal
anomenada fractura digital, que suposa que moltes persones no tenen accés a internet ni
coneixements per a la seva utilització. Són els joves el que estan més propers al tema
d'internet, per això a aquests ciutadans se li tanca la via de participacipació.
D'altra banda, la sala on tenen lloc els plens municipals no és adequada per aquest tipus
d'acte, ja que ubiquen els ciutadans al galliner o al soterrani, per això prega que l'equip de
govern s'ho torni a pensar i que no utilitzin el fet que hi ha mitjans digitals via internet per dir
que aquest servei ja el donen. Segur que hi ha gent de mitjana edat i d'edat més avançada
que no tenen accés a aquestes noves tecnologies, però en canvi els hi encantaria formular
preguntes l'equip de govern i amb tot el dret de fer-les directament, de cara. Espera que s'ho
repensin i que es pugui tirar endavant. En tot cas ICV farà el que calgui.
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Serveis Personals, la senyora Lloret, i
respecte a la pregunta formulada pel NOPP, referent a la inauguració de l'escola Pompeu
Fabra, explica que és evident que quan s'inauguri aquesta instal·lació es farà extensiu a tots
els membres del consistori. De moment no s'ha comentat res encara, perquè no hi ha una
data definida per diversos motius. Quan es va obrir l'escola i els nens i nenes van visitar les
instal·lacions es va parlar amb l'equip directiu, perquè marquessin el dia de la inauguració.
Volen que la celebració sigui un dissabte al matí. Una de les coses que ja s'ha fet en altres
inauguracions d'equipaments educatius i que l'equip directiu manifesta que també voldria és
que l'administradora, la Pilarín Vallès, fes un dibuix de l'equipament tal com ha quedat.
L'Ajuntament ho està tramitant i no hi ha la possibilitat de fer-ho fins a mitjans del mes que
entraran.
L'Ajuntament d'entrada tenia pensat celebrar la inauguració a principis d'octubre. El claustre
de mestres i l'equip directiu diuen que no hi ha cap problema en deixar-la fins als propers
caps de setmana de novembre.
Com és una obra finançada també pel Departament d'Educació, vol assistir a la inauguració i
se li ha proposat unes dates i estan pendents de comunicar-ho. Quan l'Ajuntament tingui
lligat tots aquests temes s'informarà de la data d'inauguració, que com a mínim serà al mes
de novembre, en un dissabte i es farà extensiu a tots els membres del consistori, perquè val
la pena de visitar i veure l'escola.
La senyora Lloret indica que és cert que en la revista el Contrapunt, premsa que no és de
Parets, va sortir publicat que s'havia inaugurat l'escola Pompeu Fabra, però es van
equivocar. La nota de premsa que va enviar l'Ajuntament posava que aquell dia l'alcalde i la
regidora anaven a fer una visita i la revista va posar que anaven a inaugurar.
Pel que fa la pregunta efectuada per ICV sobre la persona que s'ha empadronat per accedir
a la llista de Mcdonald's, ha de dir que no dubta de la seva paraula. L'Ajuntament ja es va
avançar a que aquest tipus de picaresca i les bases de la convocatòria preveuen que no
s'acceptarà cap currículum de persones que s'empadronin a Parets després del dia de la
publicació de les bases, o sigui del dia 14.
Respecte a si l'equip de govern està fent alguna cosa en el tema de l'ocupació i si té algun
document, ha de dir que el programa electoral del Partit Socialista ja preveia que s'havien de
fer canvis, atesa la situació actual de l'ocupació. Hi ha un programa intern de l'Àrea i del
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servei amb una sèrie d'accions. Encara que no s'hagin visualitzat en aquests 100 dies, però
sí que hi ha fruits. Un d'ells, són els convenis amb les empreses, i s'intenta que aquestes
s'implantin a Parets i que contractin persones apuntades a l'SLOP o que sigui paretana. Un
dels exemples és Mcdonald's.
Hi ha d'altres línies d'actuació que ha comentat en altres moments, com la creació del
Consell Industrial, que està molt avançat. És cert que no s'ha fet el primer Consell Industrial,
però estan treballant-hi, i en breu es veuran i visualitzaran aquestes actuacions.
L'Ajuntament no està parat i menys en aquest tema que per a l'equip de govern és d'una
gran importància i de mica en mica es visualitzaran al carrer els canvis que s'estan produint i
cap on es van redreçant.
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i respecte a la pregunta
formulada pel portaveu de CiU sobre el comerç, explica que la contestarà ella, ja que la
legislatura passada va ser la responsable de la Regidoria de Comerç.
Hi ha molts assumptes que es van iniciar i que ara els recull la seva companya, la regidora
Àfrica Martínez, però alguns no els sap o no els té. Ja no es tracta d'una qüestió de
pressupostos o costos, però el tema de la marca ha donat molt de si i ha generat una cosa
que no acaba d'entendre gaire, perquè aquesta marca és una marca de l'Administració
dintre de la Regidora de Comerç, igual que hi ha una d'OAC, o un PEP, del Projecte
educatiu.
És important dir que des de l'inici i en tot moment es va informar a les dues associacions. En
cap moment va rebre un feedback en què hi haguessin comerciants que estiguessin en
contra o que tinguessin dubtes sobre aquest treball que volia realitzar com a regidoria. Dins
d'aquest paraigües s'acullen com associacions la de l'Eixample i la del Barri Antic,
cadascuna amb la seva identitat i amb la seva personalitat, perquè són dos espais molt
diferents de comerç.
L'Ajuntament ajuda amb una web, que promociona les botigues, amb les seves adreces i
telèfons entre d'altra informació, com també els comerciants, els quals reben informació
sobre llei i subvencions, i que es poden adreçar i mirar.
L'Ajuntament també ajuda quan estipula alguns cursos. Recull les campanyes que la pròpia
Administració imparteix per donar un impuls al comerç del poble. També el nou projecte que
estan acabant de tancar és el projecte per promocionar els locals tancats, sobretot al Barri
Antic i que també és un punt de referència, d'informació i d'assessorament al comerciant,
tant pels ja establerts com els que es vulguin instaurar.
La senyora Villa continua explicant que aquesta és la marca per la qual han treballat. Un
altre tema són les associacions, que és un treball que han de fer elles i que es pot
desenvolupar de manera conjunta. Dintre de la competència que té l'Ajuntament com a
administració, el seu treball és un. L'Ajuntament té unes competències i no pot fer més,
intenta englobar-les i per això es va crear una marca, però més que res per centrar-ho i
perquè la gent visualitzés que allò era la referència, que fos bàsica i directa, no només per al
comerciant, sinó per a la població.
Respecte al calendari, explica que s'hi està treballant, i que s'han d'acabar de ratificar
algunes qüestions, perquè es complementen en altres activitats, que potser és on hi ha el
problema, que també s'està treballant. L'Ajuntament porta un any amb aquesta qüestió,
perquè ja es va trobar amb aquests problemes. Són temes que s'han de polir. Alguns són
certs, i altres són de l'Administració simplement.
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Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i quant al tema de l'autobús
Sagalés, ha de dir que sol·licitarà informació sobre els endarreriments en els horaris. Agrairia
que es concretessin els dies, que ja s'ha dit que era fa dos dijous, i es tractarà també el tema
de les parades. Quan tingui la informació la traslladarà als grups.
Pel que fa al tema de l'arbrat, ha de dir que un dels compromisos de l'equip de govern és
l'elaboració d'un pla de renovació de l'arbrat viari. És cert que aquest tipus d'arbres donen
problemes en el lloc que estan ubicats al carrer. Es té en compte en l'elaboració del
pressupost de l'any vinent, amb un pla de renovació de l'arbrat viari. Busquen eficiència en el
tipus d'arbrat, per dos motius: per l'elevada despesa que comporta el tractament i pel
problema que genera a les voreres i els veïns.
Referent a la neteja viària, ha de dir que fa dos mesos compartia un dels problemes. És cert
que hi ha algun problema en alguna via, però l'empresa ha millorat moltíssim el servei i
compleix amb el que realment havia de fer des del primer moment, sinó s'hagués trobat amb
el problemes que es va trobar en el seu moment.
El senyor Juzgado explica que s'han començat a col·locar amortidors a tots els contenidors i
en breu estaran col·locats al 100% dels contenidors.
D'acord amb el contracte, el servei de neteja és de sis dies a la setmana, de dilluns a
dissabte, tant de residus sòlids urbans com orgànica, amb el nou camió. Hi ha un reforç de
recollida pels punts més crítics en no fer-se recollida el diumenge, que es fa el dilluns al
matí, aquest és el servei que es realitza en aquests moments.
A més del servei de recollida dels residus sòlids i orgànics, s'efectua dos cops per setmana
la resta de recollida selectiva dels contenidors de paper i cartró i envasos, i dos cops per
mes el de vidre, ja que aquests contenidors costen molt més d'omplir-se i amb dues
recollides mensuals és més que suficient.
Un cop per setmana, tots els dijous, s'efectua la recollida porta a porta de voluminosos. Els
usuaris interessats que volen col·laborar i fer un bé poden utilitzar aquest servei quan es
canvien els mobles.
El senyor Juzgado reitera que l'Ajuntament posa al seu abast aquest servei tots els dijous.
L'interessat només ha de deixar els mobles a la porta de casa seva i es recullen els dijous.
Es deixen la nit abans o el mateix dia pel matí. Com que això no acaba de funcionar, per
més que s'intenta sensibilitzar la gent, diàriament es troben al costat dels contenidors
matalassos, cadires, calaixos, i tauletes, per solucionar aquest problema hi ha un servei
diari, que recull els esmentats voluminosos. Aquest servei suposa un cost important.
Últimament apareixen molts matalassos. No sap si són els veïns o hi ha algú que utilitza
Parets per deixar-los, perquè si una empresa o comerç el porta a la deixalleria ha de pagar
pel servei. Estan intentant esbrinar alguna cosa sobre aquest problema, però el que sí que
és cert és que passen avui i recullen els matalassos i al dia següent tornen a aparèixer i es
tornen a recollir. Aquesta és la situació actual quant al tema de la recollida, de totes formes si
ho creuen convenient es pot convocar una comissió informativa per parlar-ne d'aquest tema
en concret.
El senyor Juzgado explica que respecte a l'ecotaxa és un impost que paguen tots els
habitatges del poble. Són uns 7.000 rebuts inclosos els comerços. El percentatge de
morositat no el té en ment, però si s'acumulen, els rebuts passen a la Diputació i aquesta els
executa a partir d'un import.
Pren la paraula el regidor d'Esport, el senyor Cayuela, i en referència a les queixes rebudes,
agrairia que es convidés a aquestes entitats a convocar una reunió, perquè sempre que
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s'han tractat temes d'horaris s'ha intentat donar una resposta.
Els horaris que es donen a les entitats són elles les que ho gestionen, l'Ajuntament no
decideix si posen un horari per a nens de 10 anys a les 21 h. Sí que es té una percepció i
una sensibilitat en donar horaris en franges que van de les 17 h o 17.30 h a 23 h per a totes
les entitats iguals.
Pel que fa a l'esport de manteniment, com a municipi entén que és important. Igual que es fa
promoció de l'esport per a joves i nens, també ho és fer un manteniment de l'esport per la
gent més adulta.
S'han tret grups d'usuaris que feien servir les instal·lacions del pavelló a d'altres pistes i
espais i sí que s'ha mantingut un grup en una franja horària, perquè és important
promocionar aquest tipus d'esport.
La presidència indica que s'han parlat de tres temes que es tractaran en la globalitat més
que en el detall, perquè hi ha algunes preguntes que creu que es important de poder-les
donar per escrit amb més detall.
Respecte al tema de la seguretat és un cas d'especial sensibilitat, perquè de fet hi ha hagut
un dispositiu especial durant tot el final de juliol i el mes d'agost sencer. Moltes vegades un
dispositiu especial no vol dir que aquest sigui visible, sinó que precisament no ho ha de ser,
per això hi ha hagut molts controls de paisà, entre d'altres actuacions, que han donat els
seus fruits.
Tenen dades perfectes sobre els 14 robatoris que s'han comès aquest estiu. 12 els ha
comès la mateixa persona, la qual ha estat detinguda reiteradament, i té un centenar
d'antecedents, la qual ha estat tancada entre 24 i 48 hores com a màxim la gran majoria de
les vegades.
S'ha mantingut una reunió amb molts veïns de la zona durant el mes d'agost i ara durant el
mes de setembre, alguns d'aquests veïns han participat en el dispositiu dels mossos
d'esquadra. Ara es pot parlar amb més tranquil·litat. Al final farà una proposta sobre els
temes se seguretat, informació i comunicació per tractar-los de manera més col·lectiva, ja
que la interrelació i les cinèrgies entre el mateix consistori moltes vegades farà avançar en
molts d'ells, ja que a vegades simplement és la falta de coneixement d'aquell tema el poder
generar l'opinió.
En alguns assumptes tot i que sap greu, ha de dir que no queda més que una sensació
d'impotència. Des de l'Administració s'ha d'intentar arribar al màxim, però s'ha de saber que
l'Administració no té la vareta. S'ha d'intentar fer el millor possible, però quan el millor
possible no va acompanyat del pas següent que són mesures més contundents per part de
qui li toca prendre-les, moltes vegades queda una situació d'un cert neguit. Es presta a
donar més informació, perquè ha estat un tema que ha seguit molt de prop i que per la
restricció del que suposen aquests aspectes més reservats, s'han de tractar de manera més
interna.
Pel que fa al que ha comentat el regidor del NOPP sobre els plans de millora, creu que és
millor aprofundir els temes en una reunió o comissió. Parlava sobre el carrer Alfons XIII i
l'avinguda d'Espanya, que no estan en fase de projecte encara, sinó en un inici de l'esbós
del que és el pla de millora.
En un principi l'equip de govern proposa dues artèries principals, des de l'avinguda de
Catalunya fins a la Riera Seca, com és el carrer Alfons XIII, des de l'Estació fins a Cal
Jardiner, com és l'avinguda d'Espanya. És un tema que s'ha de debatre i tot el que suposi un
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desenvolupament del municipi, amb una línia o amb una altra necessitarà de debat i aquest
debat enriquirà el projecte.
El senyor Mingote indica que respecte al tema d'ocupació que ha preguntat el regidor d'ICV,
ha de dir que és d'especial sensibilitat, i que la regidora ja ha contestat algun tema. Explica
que s'ha convocat una comissió informativa, i ja s'està preparant tota la informació.
En el cas de Mcdonald's opina el mateix que el regidor quan diu que es poden buscar
sinèrgies i que això no ha de significar cap tipus de recança dir que amb el grup de millora
que s'ha elaborat des de fa aproximadament dos mesos, una de les propostes és buscar
sinèrgies amb el que podien ser bonificacions fiscals pel teixit industrial. En aquest cas no ha
estat així, sinó que l'empresa ja tenia la voluntat d'estar-hi i ha de dir públicament que ha
tingut bona voluntat.
Ha de dir que el Servei Local d'Ocupació i els equipaments municipals també són una ajuda
per a les empreses, en el moment que cedeixen espais, faciliten el procés i en aquest cas no
ha estat fruit d'un acord concret, però aquesta empresa com qualsevol altra que s'instal·li en
un municipi té la voluntat de mantenir una bona relació amb la institució i en aquest cas
Mcdonald's ha optat per acceptar la proposta.
El senyor Mingote explica que només hi ha un condicionant, que les persones siguin
ciutadans de Parets i que formin part del Servei Local d'Ocupació. S'ha fet d'una manera
substancialment diferent a la resta de processos i que és el model que se seguirà amb totes
les places que es convoquin, tant externes, via empresa, com internes, via institució, com de
convenis de qualsevol tipus. Sempre se seguirà el mateix model que s'ha seguit ara i amb
aquest model aconseguiran tot allò que preocupava a tots el grups que és una màxima
difusió, màxim coneixement per part de la ciutadania i màxima transparència.
Afegeix que aquestes qüestions es detallaran molt més en la comissió. Del fruit de les
preguntes neix una reflexió, que com a equip de govern es fan, que és necessari que en
temes importants com comerç, neteja, ocupació, plans de millora, seguretat, es creï algun
instrument, que amb aquesta mà estesa han de seguir amb aquesta línia, i que encara es
vegi més enfortida i que tots puguin crear junts solucions a molts dels problemes, que
evidentment no desapareixeran un dia per l'altre, però que es pugui fer amb un cert temps i
planificació.
De tot l'exposat pren nota per crear aquests fòrums i donar la possibilitat que tot el consistori
faci aportacions, perquè qualsevol tema tan sensible com aquest s'impulsi de manera
compartida, ja que tant per l'equip de govern com per la resta de grups municipals és millor,
ja que la ciutadania el que demana és enteniment.
Les esmentades preguntes van en aquesta línia i en temes puntuals importants i de gran
sensibilitat com seguretat, comerç, ocupació, i urbanístics que es tractaran en reunions
concretes, i així tothom tindrà més criteri a l'hora de saber quina és la situació.
La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde
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