
Secretaria General

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

Sessió núm.: PLE2012/6
Caràcter: Extraordinari urgent
Data: 30 d'abril de 2012
Horari: 19:30 h a 19:45 h
Lloc: Sala Ple

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
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 

Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 2/2012.

Desenvolupament de la sessió

La presidència proposa la urgència de la proposta relativa a la modificació de crèdit  del
pressupost de l'Ajuntament 2/2012.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, la qual s'absté en la votació, perquè el seu
grup ja fa temps que havia presentat una moció sobre el tema de l'IBI. A més dijous passat
va tenir lloc un Ple i tot el que avui se sap ja se sabia llavors, per aquest motiu es podia
haver fet en l'anterior Ple.

D'altra banda, dies enrere uns quants representants dels grups de l'oposició van demanar
que es convoqués un Ple extraordinari per tractar el tema de l'auditoria i es va contestar que
això  generava  costos,  doncs  aquest  Ple  també  genera  costos,  per  l'exposat  el  NOPP
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s'absté.

D'acord amb el que disposa l'article 79 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, es procedeix
a  la  votació  sobre  la  urgència  de  la  proposta  relativa  a  la  modificació  de  crèdit  del
pressupost de l'Ajuntament 2/2012, la qual s'aprova amb el resultat següent:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (NOPP)

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 2/2012

A continuació pren la paraula el regidor d'Hisenda el senyor Juzgado, i exposa que com tots
tenen molt fresca la Comissió Informativa i el motiu pel qual s'ha convocat el Ple d'urgència, i
tal  com  ha  explicat  la  interventora  en  l'esmentada  comissió,  per  no  allargar-se  només
passarà a llegir la proposta d'acord.

Després  de  la  lectura,  intervé  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  indica  que  la
proposta d'acord tal i com s'ha dit a la Comissió Informativa, ve com a conseqüència d'una
llei publicada avui, que és la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que
estableix  com  a  llei  orgànica,  que  els  majors  ingressos  de  l'Ajuntament  es  destinin  a
amortitzar deute. Com aquesta llei no entra en vigor fins demà la proposta que es fa és
abans d'entrar en vigor la llei.

Els conceptes que es proposen sobre els plans d'ocupació, ja ho ha dit altres vegades, però
ho torna a dir lleugerament, haurien d'haver estat una prioritat del pressupost de 2012 i no
haurien d'anar a rodolons del pressupost.

La  proposta  presentada  pel  NOPP  sobre  l'IBI,  relativa  a  l'increment  previst  per  la  llei
d'ajustament pressupostaris, de recaptació fiscal, que va fer l'Estat i que es va publicar el 31
de desembre de 2011, es va preveure que s'incrementaria un 6% en la meitat dels rebuts
d'urbana, a més del que ja s'havia aprovat en les Ordenances municipals.

La proposta del NOPP al respecte era que l'increment de les Ordenances fos absorbit per
l'augment de la  llei.  Sembla que aquesta proposta no sembla bé d'acceptar-la,  però els
increments d'IBI són molt substanciosos per a la població i més en uns moments en què la
gent té cada dia menys ingressos i si ha de pagar més impostos no sap aquesta gràfica
divergent fins on pot arribar.

La  senyora  Martí  continua  explicant  que  moltes  de  les  partides  destinades  als  plans
d'ocupació, s'han fet ja en dues modificacions. Aquesta és la segona modificació en què es
destinen diners a plans d'ocupació, els quals s'havien d'haver integrat en el pressupost o els
diners haurien de sortir  de reduir  altres partides com per  exemple partides que ha citat
d'altres vegades com de lloguers i d'externalitzacions de serveis, que s'estan fent moltes
externalitzacions, i probablement destinar els diners que siguin de majors ingressos, d'acord
amb la llei a amortització de deute no és una cosa mal proposada.

El NOPP creu que això ha estat una cosa molt improvisada, que es fa per evitar l'aplicació
del compliment d'una llei orgànica, que comença a entrar en vigor demà. Per l'exposat el
NOPP s'absté.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i tal com ha dit abans la portaveu del
NOPP, el dia 30 de desembre, es va aprovar per Reial Decret Llei 20/2011, una modificació,
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amb la qual obliguen a aplicar un 6% d'increment en el 50% dels rebuts d'IBI domèstic.

D'entrada CiU està completament en contra de l'esmentat Reial Decret Llei, ja que entén
que el govern central entra en competències municipals i més quan ja pròpiament des de
l'Ajuntament s'havia aprovat un augment del 3% a través de les Ordenances fiscals, però
independentment d'això estan on estan, i han de complir amb el que diu el Reial Decret Llei,
i  aquest  proporciona  un  ingrés  extraordinari  no  previst  en  els  propis  pressupostos,
d'aproximadament uns 300.000 €. A partir d'aquí les propostes que ha fet l'equip de govern
són destinar 240.000 € per aplicar a plans d'ocupació, més 60.000 € per aplicar a ajuts d'IBI
urbana.

CiU agraeix que hagin atès i hagin tingut present la proposta i l'aportació del seu grup, sobre
incrementar 100.000 € pel Patronat d'Ensenyament, que creu que li farà falta aquest any i
més si la política del govern central cada vegada és la que està fent, de tancar l'aixeta i
intervenir més en les administracions autonòmiques i municipals. Per l'exposat CiU dóna
suport a la proposta i el vot és afirmatiu.

Pren  la  paraula  el  portaveu  d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa  que  el  seu  grup  ja  va
presentar en el seu moment la moció corresponent relativa al tema de l'IBI.

Davant de la inferència de l'Estat central governada pel PP, perquè es vegi que s'està posant
inclús en temes de gestió municipal, fet que lamenta, però bé, la situació és la que hi ha i
s'havia d'aprovar la partida, per això vota a favor tenint en compte que a més amb la moció
que va presentar en el seu moment expressava que volia que els imports es dediquessin a
polítiques socials i ocupació tal com s'ha fet, i per això ICV s'afegeix a la proposta.

Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i indica que el seu grup s'afegeix a la
proposta. És una mesura que s'ha pres des del govern central, des del PP, són mesures que
s'han de prendre, i que no agraden a ningú de prendre, però passa per tot aquest paquet de
mesures  que  s'estan  prenent  per  corregir  el  dèficit  públic.  No  ha  estat  una  decisió
precipitada, però sí ràpida i meditada, i veu amb bons ulls el fet que es faci una previsió per
plans d'ocupació i per l'ensenyament, entre d'altres.

Pren la paula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i explica que abans ja ha informat que
estava previst  convocar  una Comissió  Informativa  abans  per  tractar  tots  els  temes  que
havien presentat la resta de partits polítics i que estava prevista realitzar-la, perquè el que
s'acordés es volia portar al Ple del mes de maig.

La urgència del Ple ve donada per l'aprovació de la Llei d'estabilitat pressupostària de 20
d'abril, que entra en vigor el dia 2 de maig. Com bé explicava la senyora Martí, l'esmentada
llei diu que el sobrant o el romanent, amb unes interpretacions que en aquests moments és
molt aviat encara per fer, el sobrant o el romanent de l'Ajuntament i els majors ingressos
previstos  s'haurien  de  dedicar  exclusivament  a  l'amortització  del  deute,  en  cas  que  es
volgués gastar.

Tota la corporació i també el NOPP tenia previst, en una proposta que va fer, donar sortida
als majors ingressos, sense tocar el romanent de tresoreria, però sí els majors ingressos. I el
que es fa avui és el mateix que es va fer en el seu moment amb la residència, que és agafar
el romanent de tresoreria per fer com un avanç. L'Ajuntament avança els majors ingressos,
que no seran efectius fins a finals d'any, per això no es podrien destinar-hi en el moment que
es van presentar els escrits de les forces polítiques, tots tenien la voluntat de destinar-los a
temes socials, d'ocupació principalment.

Ara es fa com amb la residència que es van avançar 300.000 €. Quan l'Obra Social de la
Caixa ingressi aquest import serà un ingrés que tornarà a anar a romanent, i en aquest cas
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passarà el mateix. Quan es tinguin els majors ingressos al cap de l'any, s'incrementarà el
romanent de tresoreria a final d'any, per tant el que es fa és avançar els diners per destinar-
los a temes com ha comentat,  i  que majoritàriament tots compartien. A més una de les
partides de 60.000 € és per aquelles persones que tenen més dificultats econòmiques, que
són aquelles que estiguin a l'atur, a fi que l'increment de l'IBI aquest any els resulti zero o
intentaran que sigui  zero.  Dels  60.000 € es destinarà una quantitat  de subvenció per  a
aquestes persones perquè no pateixin l'increment. És el més social que podien destinar en
aquests moments.

La presidència indica que amb aquests punts de coincidència, pràcticament en quasi tots els
apartats, agraeix la confiança que han mostrat els grups de CiU i ICV amb l'equip de govern,
per impulsar aquestes mesures que creu que és pensar en clau local i que s'ha de destinar
en aspectes socials com ha comentat el regidor d'Hisenda.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (NOPP)

Per tant i,

Atès el  Real  Decret  Llei  20/2011,  de 30 de desembre,  de mesures  urgents  en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (BOE 31/12/2011),
establí al seu article 8 un increment del tipus de gravamen d’un 6% de l’impost sobre béns
immobles urbans aprovat per aquest Ajuntament i quantificat en uns 300.000 € per sobre de
les previsions inicials per aquest concepte en el pressupost vigent per a l’any 2012.

Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i  que no poden demorar-se fins l’exercici
següent. 

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Secció segona del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos.

Atès el  Capítol  II  sobre modificacions de crèdit  de les Bases d’Execució del  pressupost
vigent.

Atès l’informe emès pel director de RRHH, Organització i Serveis Interns.

Atès l’informe d’Intervenció.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1. Modificar  el  Pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  (MCPle/2/2012)  mitjançant  crèdit
extraordinari i suplements de crèdit finançats amb romanent líquid de tresoreria, augmentant
les partides que tot seguit es relacionen:   
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Despeses a finançar:

Partida    Descripció Import

SERVEIS GENERALS – Pla d’Ocupació Local

1392.241.14102 Retribucions personal PLA D’OCUPACIÓ 180.000,00

1392.241.16002 Seguretat Social personal PLA D’OCUPACIÓ 60.000,00

SERVEIS PERSONALS

4351.231.48004 AJUTS IBI-URBANA A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 60.000,00

4534.320.41000 APORTACIÓ DESPESA CORRENT PATRONAT 100.000,00

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87000   .....................   400.000 €

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març i l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en què es disposa que
l’expedient  romandrà  exposat  al  públic  pel  termini  de 15  dies  hàbils,  comptats  des del
següent  a  la  publicació  de  l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de
presentació  de  reclamacions,  i  s’entendrà  definitivament  aprovat  en  el  supòsit  de  no
presentar-se’n cap.

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

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Jordi Pousa Engroñat
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