
 

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

Expedient Gestiona: 3995/2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de setembre de 2015
Horari: 13.30 h a 16.30 h
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno (PSC-CP) 
Paola Gratacós Ballescà (PSC-CP)
Miquel Pérez Rodríguez (PSC-CP)
Francesc Juzgado Mollá (PSC-CP)
Àfrica Martínez Belles (PSC-CP)
Antonio Fernández Arimón (PSC-CP)
Susanna Villa Puig (PSC-CP)
Diego Cayuela Núñez  (PSC-CP)
Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Parets)
Antonio Torio Fernàndez (Sumem Parets)
Antonio Molina Herrera (Sumem Parets)
Jordi Seguer Romero (Ara Parets ERC)
Ramon Pares López (Ara Parets ERC)
Kènia Domènech Àlvarez (Ara Parets ERC)
Rosa Martí Conill (NOPP)
Raul Urtusol Bou (CiU)
Manuel Losada Seivane (Ciutadans)
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

Àrea de Serveis Generals

2. Prendre  coneixement  de l’exercici  d'activitats  públiques compatibles de diversos 
regidors i regidores municipals (Exp. 3328/2015).

3. Donar compte de l'informe trimestral relatiu al compliment de la Llei de morositat, 
sobre l'estat d'execució trimestral del pressupost i l'estat de la Tresoreria del segon 
trimestre de 2015 (Exp. 2928/2015).

4. Aprovar, si correspon, el Compte General corresponent a l'any 2014 de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès i de l’empresa municipal HabitaParets, SL (Exp. 2723/2015).

 



 

5.  Aprovar,  si  procedeix,  la  creació  d'una  plaça  d'Assessor/a  en  comunicació 
institucional, de personal eventual. (Exp. 3861/2015).

6. Aprovar, si escau, la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès (Exp. 3860/2015).

7. Acordar, si correspon, proposar al Departament d’Empresa i Ocupació les Festes 
Locals per al 2016 (Exp. 3327/2015).

Àrea de Serveis Territorials

8. Aprovar, si procedeix, els resultats de l'auditoria dels mesos d'abril de 2014 a març 
de 2015 i la revisió de preus de l'import del contracte del Servei de recollida i trasllat  
dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès (Exp. 942/2015).

9. Aprovar, si escau, la memòria de l’actuació i el pressupost per l’any 2015 de l’Oficina 
Local d’Habitatge compartida entre el municipis de Parets del Vallès i de Montmeló, i la 
pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i del conveni 
relatiu al Programa de Mediació (Exp. 340/2015). 

10. Verificar, si correspon, el Text refós del Pla Especial en sòl no urbanitzable de la 
Masia de Can Serra, redactat per l'arquitecta Susanna Escriu Vilalta i promogut pel 
senyor Josep Maria Buxo Carreras (Exp. 289/2014).

11. Proposta de resolució d'Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) (Exp. 3792/2015).

Mocions

12. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a 
la Mediterrània (Exp. 3996/2015).

13. Moció de suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo – Martorelles.

14.  Moció  relativa  a  la  Declaració  de  Municipi  Oposat  al  Tractat  Transatlàntic  de 
Comerç i Inversions (TTIP) (Exp. 3926/2015).

15. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55” (Exp. 3706/2015).

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels dies 
16 de juliol, 13 d'agost i 1 de setembre de 2015.

 



 

Àrea de Serveis Generals

2.  Prendre  coneixement  de  l’exercici  d'activitats  públiques  compatibles  de 
diversos regidors i regidores municipals (Exp. 3328/2015).

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta d'acord.

A continuació pren la  paraula la portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra 
Garcia,  i  des  de  Sumem  Parets  volíem  reivindicar  una  altra  vegada  la  nostra 
disconformitat amb l'horari dels plens a les 13.30 h, ja que com molt bé diu l'expedient, 
no ocupem un càrrec amb dedicació exclusiva ni parcial, per tant demanem a l'equip 
de govern, si us plau, que es torni a barajar fer un canvi en l'horari dels plens.

La presidència explica que com ja sap la regidora a través de les converses personals 
que hem tingut, que és un tema que s'està abordant i que la reclamació va en la línia 
del que havia sol·licitat en altres sessions plenàries. Ho apuntem i prenem nota.

Des d'Ara Parets-ERC donem suport a la iniciativa de la reivindicació dels companys 
de Sumem Parets i també d'altres regidors de l'oposició en la mateixa línia.

El portaveu del PSC-CP, el senyor Juzgado, indica que a mi el que m'agradaria com a 
portaveu socialista és recordar que és un Ple ordinari, en el qual hi ha un apartat de 
Precs i preguntes, seria bo que tothom seguís estrictament el que es demana en el 
posicionament.  Tot  això  que  diem  ara  no  toca  en  aquest  punt  i  es  podria  haver 
traslladat en l'apartat de Precs i preguntes.

La  presidència  pren  nota  del  que  ha  dit  la  representant  de  Sumem  Parets,  el 
representant d'Ara Parets-ERC i el representant Socialista i explica que la normativa 
diu que qui dirigeix el Ple és el president i en qualsevol cas sempre hi ha hagut una 
interpretació laxa. No sap si seguirà així, però és la bona per desenvolupar aquests 
casos.  No  és  menys  cert  que  el  que  hem  de  fer  és  ajustar  les  intervencions  a 
cadascun  dels  punts,  a  fi  que cada  punt  sigui  per  tractar  els  temes als  quals  es 
refereixen,  però  en qualsevol  cas queden anotades les tres apreciacions dels  tres 
grups municipals.

Per tant,

Relació de fets

Vista la nova composició política d'aquest Ajuntament com a conseqüència dels 
resultats electoral derivats de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015.

Mitjançant  la  declaració  d'activitats  dels  regidors  i  les  regidores  en  el  registre  
d'interessos municipal consten les activitats públiques que desenvolupen.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió del 16 de juliol de 2015 en el qual es  
fixaven els règims de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres  
de la corporació, que establia una dedicació parcial a favor del senyor Miquel Pérez  
Rodríguez, en la seva condició de regidor Delegat d'Educació, Cultura i Joventut, qui  
és funcionari amb reducció de mitja jornada en el Departament d'Ensenyament.

De conformitat amb l'acord del Ple de l'Ajuntament els càrrecs que ocupen el regidor 
senyor Antonio Molina i les regidores senyores Rosa Martí Conill, i Casandra Garcia  
Rodríguez, a l'Ajuntament de Parets del Vallès no són retribuïts i no tenen dedicació 
exclusiva, sense perjudic de poder percebre les indemnitzacions i assistències que 
corresponguin.

 



 

Fonaments de dret

Atès el que preveu la Llei 53/1984,  d'incompatibilitat del personal al servei de les 
administracions públiques,  en relació amb el Decret 98/1985,  d'11  d'abril,  sobre 
procediment per a l'aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la 
Generalitat de Catalunya.

Atès  el  que  preveu  l'article  5.1.b,  i  5.2  de  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  
d'incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1.  Prendre coneixement i posar de manifest el caràcter compatible  de les dues 
activitats públiques de les regidores senyores Rosa Martí Conill i Casandra Garcia 
Rodríguez, i el regidor senyor Antonio Molina, ja que no ocupen en aquest Ajuntament 
un càrrec amb dedicació exclusiva ni parcial i que per aquest motiu no tenen retribució 
periòdica per tal concepte, sense perjudici de percebre les assistències assignades 
per als regidors i regidores aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

2. Informar  favorablement  i  posar  de  manifest  el  caràcter  compatible  de les  dues  
activitats  públiques  del  regidor  senyor  Miquel  Pérez  Rodríguez,  ja  que  les  seves  
retribucions  a  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  són  per  la  situació  de  dedicació  
parcial,  i  sempre  que  es  desenvolupin  fora  de  la  jornada  del  Departament  
d'Ensenyament.

3. Notificar aquest acord als interessats.

3.  Donar  compte  de  l'informe  trimestral  relatiu  al  compliment  de  la  Llei  de 
morositat,  sobre  l'estat  d'execució  trimestral  del  pressupost  i  l'estat  de  la 
Tresoreria del segon trimestre de 2015 (Exp. 2928/2015).

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, i  explica que es 
proposa la  presentació al  plenari  municipal  de l'estat  d'execució del  pressupost  de 
l'Ajuntament. Un resum dels moviments de tresoreria i la seva situació i la informació 
sobre  el  compliment  dels  terminis  de  pagament  i  tramitació  de  les  factures 
corresponents al segon trimestre.

L'estat d'execució del pressupost d'ingressos amb previsions inicials és d'un total de 
22.265.184,82 €, amb una recaptació líquida de 8.859.891,91 €.

Del pressupost de despeses tenim com a previsions inicials un total de 22.265.184,82 
€, amb uns pagaments líquids a data 30 de juny, de 5.831.212,32 €.

Els moviments de tresoreria i la seva situació a 30 de juny de 2015, d'acord amb l'Acta 
d'Arqueig amb l'existència anterior del  període és de 6.479.619,45 €, amb un total 
d'ingressos de 27.807.161,65 €, i  si  sumem les existències més els ingressos són 
34.286.781,10 €.

Respecte als pagaments, hi ha un total de pagaments de 27.484.887,81 €, amb un 
final de període d'existències de 6.801.893,29 €.

Quant a l'estat conciliatori després de la formalització i les diferències de conciliació, 
tenim  unes  existències  a  les  entitats  financeres  de  30  de  juny  de  2015,  de 
6.751.353,36 €.

Respecte als pagaments de factures del segon trimestre de 2015, de pagaments totals 
durant el trimestre natural el període mitjà de pagament és de 54 dies i les obligacions 

 



 

pendents de pagament en un període mitjà del pendent de pagament excedit és de 36 
dies.

Amb ràtios el període mitjà de pagament a proveïdors té un període mitjà de pagament 
de l'entitat de 17,75 dies.

La corporació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i  de la regla de la 
despesa.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, explica que volem fer una lectura 
una miqueta més profunda de les dades exposades per la regidora d'Hisenda, perquè 
en el cas de l'últim que va parlar dels pagaments realitzats dintre del termini legal, que 
parla de 1.297 factures, que suposen 2.000.000 €, però fora de termini. La resta de 
pagament se suposa que són fora de termini, les factures es redueixen en 462, però 
l'import és d'1.217.000 €. 

Què volem dir amb això? Que1.200.000 €  és una quantitat molt important que es paga 
fora de termini i volem fer la pregunta si és per això que es queixen algunes empreses 
contractades i subministradores i si  és veritat que en aquest 6 mesos han retornat 
factures per desglossar-les en més d'una i per poder pagar més tard. Nosaltres en 
aquest cas i en aquest punt ens abstindrem.

La portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, exposa que s'han produït pel que diu 
l'informe del  pagament  de factures dins del  termini  previst  per la  llei,  que és d'un 
màxim de  60  dies,  per  un  import  de  3.252.000  €  i  excedit  el  termini  en  36  dies 
1.579.680,00 €. Sempre havíem indicat que la xifra s'havia de tendir a reduir i aquesta 
vegada precisament ens trobem que la xifra és certament alta perquè es correspon 
pràcticament  a  la  meitat  del  que  s'ha  pagat  dins  del  termini.  Hem  pagat  per 
entendre'ns 3.000.000 € dintre del termini, i 1.500.000 € fora del termini. Només és 
una reflexió sobre que hauríem de continuar intentant  reduir al  màxim possible les 
factures que es paguen fora de termini per no perjudicar als proveïdors.

El  portaveu de CiU,  el  senyor  Raul  Urtusol,  remarca tal  com hem fet  en l'anterior 
legislatura, volem ser coherents i és veritat que els números que avui es plantegen són 
molt millors que els de fa quatre anys, quan vam començar l'anterior legislatura, però 
tot i així sí que creiem que hi ha hagut una certa aturada, una certa ralentització de tot 
el  procés establert  a  l'hora d'intentar reduir  el  període de pagament,  més si  tenim 
present que des des principis d'any ha entrat en funcionament la factura electrònica, 
que tots comptàvem que seria un mecanisme que facilitaria molt el funcionament intern 
de gestió de les factures, i per tant permetria liquidar-les abans.

De tots és coneguda la situació que tenim i per tant per qualsevol proveïdor,  sigui 
l'import  que  sigui,  és  fonamental  sobretot  que  l'Administració  compleixi  amb  els 
pagaments al més aviat possible.

Tot això dit dintre del més estricte marc de la legalitat. És evident que l'informe remarca 
que tots els paràmetres que es presenten en l'informe s'ajusten als conceptes que 
se'ns està exigint des del govern central.

La  regidora  d'Hisenda  explica  que respecte a les 462 factures que posa resta  de 
pagaments, està fora del trimestre i s'indica així.

Quan es va redactar l'informe del primer trimestre s'excedia una mica en els dies de 
pagament  i  aquest  trimestre  complim  amb  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  i 
l'objectiu de la regla de la despesa. Estem dins totalment de la legalitat. Hi ha moltes 
factures i es tramiten a mesura que es poden, no s'atura res expressament.

 



 

La presidència explica que és un procediment i que les apreciacions que fan la resta 
de grups referent a l'agilitat, creu que ja ho hem dit alguna vegada, som un Ajuntament 
que  en  aquest  àmbit  estem prou  bé.  Comparar-te  amb administracions  locals  del 
voltant és important, i no és menys important per als proveïdors el que s'ha comentat, i 
és importantíssim que el tema vagi millorant, perquè hem de tenir molt en compte que 
al final qui genera economia i els que tiren endavant el país han d'estar en què els 
pagaments estiguin dintre del marge per poder tirar endavant.

Aquesta és la funció de l'Ajuntament i és el que s'intenta. Creiem que els números en 
general són positius i  a partir d'aquí hi ha marge de millora, i  coincideixen tots els 
grups que l'hem de portar a terme.

El  Ple  de  l'Ajuntament  pren  coneixement  de  l'estat  d'execució  del  Pressupost  de 
l’Ajuntament, per tant i,

Relació de fets

1. L’Estat d’execució d’ingressos i despeses a 30/6/2015, resultant de les dades de  
tancament del segon trimestre de 2015.

2. L’acta d’arqueig a 30/6/2015.

3. Informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al segon trimestre de  
l’any 2015, 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.

Fonaments de dret

- Art. 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. 

- Art.  de l’ordre HAP/2015/2012,  d’1 d’octubre,  per  la  qual  es desenvolupen les  
obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de  
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

- RD 500/1990, de 20 d’abril, que desplega l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004 
en matèria de pressupostos.

- Reial  Decret  Legislatiu  635/2014  de  25  de  juliol  pel  que  es  desenvolupa  la  
metodologia del càlcul del període mig de pagament.

- Base núm. 4 referent a l’informació als òrgans de govern, de les vigents Bases  
d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament.

Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, 

1. Pren coneixement  de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, 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 el 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 2015.

 



 

1.1 ESTAT D’EXECUCIÓ   

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAP  
Previsions 

inicials 
Modificacions Crèdits totals Drets nets

Recaptació 
liquida

pendent 
cobrament

1 IMPOSTOS DIRECTES. 12.454.600,00 12.454.600,00 9.778.730,12 4.611.887,04
5.166.843,0

8

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 250.000,00 250.000,00 358.119,57 135.557,74 222.561,83

3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS.

3.025.300,92 10.770,04 3.036.070,96 1.722.584,41
1.347.040,9

9
375.543,42

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 5.611.277,90 461.030,88 6.072.308,78 5.386.944,33
2.656.082,3

9
2.730.861,9

4

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 26.006,00 26.006,00 9.807,85 9.323,75 484,10

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 0,00 854.008,13 854.008,13 100.000,00 100.000,00 0,00

8 ACTIUS FINANCERS. 0,00 2.800.021,94 2.800.021,94 0,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS. 898.000,00 -35.510,38 862.489,62 0,00 0,00 0,00

TOTAL  22.265.184,82 4.090.320,61
26.355.505,4

3
17.356.186,28 8.859.891,91

8.496.294,3
7

PRESSUPOST DE DESPESES

CAP  
Previsions 

inicials
Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

1 DESPESES DE PERSONAL. 8.950.034,55 638.545,74 9.588.580,29 1.214.508,44 1.209.448,74 5.059,70

2 DESP. CORRENTS BÉNS I SERVEIS. 8.361.400,80 469.003,57 8.830.404,37 2.631.387,06 2.543.171,25 88.215,81

3 DESPESES FINANCERES. 303.699,44 303.699,44 124.174,07 124.174,07 0,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 900.656,62 219.890,10 1.120.546,72 307.409,45 296.599,44 10.810,01

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 680.000,00 -260.000,00 420.000,00 0,00

6 INVERSIONS REALS. 1.263.925,00 3.010.881,20 4.274.806,20 926.693,18 924.950,78 1.742,40

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 12.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00

9 PASSIUS FINANCERS. 1.793.468,41 1.793.468,41 732.868,04 732.868,04 0,00

TOTAL  22.265.184,82 4.090.320,61 26.355.505,43 5.937.040,24 5.831.212,32 105.827,92

 (*) Estan pendents de comptabilitzar les despeses de Seguretat Social corresponents a la nòmina de gener a juny de 
2015, lligam de la nova aplicació informàtica Epsilon-RRHH i traspàs dades a sicalwin-Comptabilitat.

 



 

1.2 MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 30/6/2015

ACTA D’ARQUEIG
 

PRESSUPOST 2015
Període 
des de

1/1 a 30/6

 Existència anterior al període  6.479.619,45

 INGRESSOS

  

 De pressupost. 10.784.726,51

 Per operacions no pressup.  12.686.165,15

 Per reintegr. de pag. 292,31

 De recursos d’altres ens.  0,00

 Per moviments interns. 4.335.977,68

 De Operacions Comercials 0,00

 TOTAL INGRESSOS 27.807.161,65

        

 Sumen existències + ingressos 34.286.781,10

        

 PAGAMENTS

 De pressupost.  7.983.166,69

 Per operacions no pressup. 15.112.322,66

 Per devolució d’ingressos.  53.420,78

 De recursos d’altres ens. 0,00

 Per moviments interns 4.335.977,68

 De Operacions Comercials 0,00

 
Per diferències de redondeig 
de l’Euro  0,00

 TOTAL PAG. 27.484.887,81

        

 Existències a fi del període 6.801.893,29

ESTAT CONCILIATORI

Existències Acta Arqueig 30 juny 2015  6.801.893,29

  

Formalització 62.424,48

  

Diferències conciliació 11.884,55

  

Existències entitats financeres 30 juny 2015 6.751.353,36

 



 

1.3 INFORMACIÓ LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2001, DE 29 DE DESEMBRE, QUE ESTABLEIX MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERIALS, CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE 2015 

PAGAMENTS FACTURES SEGON TRIMESTRE 2015 (MOROSITAT)

Nombre Import
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el 
termini legal (30+30 dies)

1.297 2.035.700,76

Resta de pagaments 462 1.217.112,46

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

1.759 3.252.813,22 Periode mig de 
pagament (PMP)
(dies)

54
dies

Obligacions pendents de pagament en les 
quals s’estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes 30/6/2015)

762 1.579.680,00 Període mig del 
pendent de 
pagament excedit 
(PMP) (dies)

36 dies

Obligacions pendents de pagament a la data de 
tancament del trimestre natural (vençudes i no 
vençudes a 30/6/2015)

875 1.833.159,07

PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEIDORS

Rati d’Operacions pagades 24,40 dies

Import d’Operacions Pagades 3.242.626,01

Rati d’Operacions pendents de 
pagament

5,91 dies

Import d’Operacions pendents de 
pagament

1.821.879,90

Període mitjà de pagament de 
l’entitat

17,75 dies

1.4 OBLIGACIONS  TRIMESTRALS  DE  SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  AL  
MINISTERI D’INFORMACIÓ OBLIGACIONS ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE,  
PREVISTES  A  LA  LLEI  ORGÀNICA  2/2012,  DE  27  D’ABRIL,  D’ESTABILITAT  
PRESSUPOSTÀRIA I  SOSTENIBILITAT  FINANCERA,  CORRESPONENT  AL  PRIMER  
TRIMESTRE 2015 (lliurat al Ministeri en data 24 juliol de 2015).

La Corporació compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

La Corporació compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.

4.  Aprovar,  si  correspon,  el  Compte  General  corresponent  a  l'any  2014  de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès i de l’empresa municipal HabitaParets, SL (Exp. 
2723/2015).

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, i  proposa al Ple 
l'aprovació  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 2014 de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès i de l’empresa municipal HabitaParets, SL, i trametre el present 

 



 

acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament i  d’HabitaParets, SL a la 
Sindicatura de Comptes.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, exposa que la nostra posició és 
d'abstenció per dues raons. Una, perquè sí que hem estat a la Comissió Especial de 
Compte i hem rebut totes les informacions, però encara hi ha problemes per assumir 
un  pressupost,  en  el  qual  nosaltres  no  havien  participat  i  per  manca  d'informació 
preferim abstenir-nos.

I la segona raó, perquè hem demanat documentació relativa a aquest pressupost, que 
després ho parlarem en precs i preguntes, la qual no ha estat facilitada. Tenint en 
compte que aquesta informació es va demanar el 6 d'agost i s'han enviat 2 instàncies 
recordant  que  la  informació  del  pressupost  de  2014  havia  d'estar  a  l'abast  dels 
regidors de Sumem que ho demanàvem.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, manifesta que el seu grup no 
pot donar suport al Compte general corresponent a l'any 2014, tant de l'Ajuntament 
com de l'empresa municipal HabitaParets.

Volem recordar que la nostra força política no va participar-hi al juny passat en no tenir 
representació  en  la  sessió  pública  que  va  servir  per  donar  a  conèixer  el  Compte 
general, abans del període d'exposició pública.

Considerem que amb una reunió de la Comissió Especial de Comptes que va durar 
mitja  hora,  celebrada  el  dia  10  de  setembre  és  insuficient  per  valorar  el  resultat 
econòmic de l'any passat.

A simple  vista  ens  pot  donar  la  sensació  que  la  situació  econòmica  del  nostre 
Ajuntament gaudeix de bona salut si tenim en compte que a 31 de desembre de l'any 
passat disposem de 5,1 milions de romanent de tresoreria, encara que ens deia la 
interventora  que  dels  5  milions  només  2  milions  es  podrien  utilitzar  en  cas  de 
necessitat.

També valorem positivament que durant l'any passat el govern municipal amortitzés 
1.8 milions d'euros en el deute que té pendent amb les entitats bancàries, tot i que el 
deute de l'any passat es va situar al voltant del 49%. Nosaltres considerem des d'Ara 
Parets-ERC que l'Ajuntament podria haver eixugat encara més el deute amb els bancs 
si s'apliqués una millor gestió dels seus recursos econòmics.

Per altra banda de la informació que des del govern municipal se'ns ha facilitat és 
insuficient per poder fer una valoració exhaustiva d'aquest Compte general relatiu a un 
pressupost, que supera els 22.000.000 €.

De cara a properes reunions de la Comissió Especial de Comptes els emplacem a què 
facilitin una Memòria més detallada del Compte General i que també facilitin millor la 
interpretació dels resultats.

En  el  document  que  van  facilitar  a  l'oposició  no  s'indica  el  deute  concret  que  té 
l'Ajuntament  en  cadascuna  de  les  entitats  bancàries  i  el  període  de  durada  dels 
préstecs, informació que creiem que l'oposició hauríem de tenir.

També  seria  bo  conèixer  les  inversions  reals  i  en  quins  projectes  s'han  destinat 
precisament de l'any 2014.

Per tot el que hem explicat, el vot d'Ara Parets-ERC serà d'abstenció.

El NOPP s'absté.

 



 

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, indica que no reiterarem novament el que ja 
vam emetre en la Comissió Especial de Comptes quan es va fer l'informe el dia 10 de 
juny. En tal data ja vam manifestar que en cap cas entràvem a valorar el fons i els 
números que se'ns presentaven perquè les formes ja ni tan sols es permetíem entrar a 
valorar els números.

Ja  vam  manifestar  el  nostre  desencís  i  la  nostra  molèstia  respecte  a  com  havia 
evolucionat  tota  la  Comissió  de  Comptes,  esperem  que  això  serveixi  perquè  es 
modifiqui i enguany es gestioni d'una altra manera, sent coherents amb el que vam fer 
el dia 10 de juny, ens ratificarem en el mateix vot d'abstenció.

El  portaveu de Ciutadans,  el  senyor  Manuel  Losada,  explica  que a  l'any  2014 no 
teníem representació en el consistori i encara que hem escoltat a la interventora l'altre 
dia, la nostra postura serà d'abstenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (PSC-CP)

Vots en contra: 0

Abstencions:  9 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC, NOPP, CIU, CIUTADANS)

Per tant,

Relació de fets

Elaborat per la Intervenció municipal el Compte General de l'Ajuntament de Parets del  
Vallès i la societat municipal Habitaparets corresponent a l'any 2014, es va celebrar la  
comissió especial de Comptes en data 10 de juny de 2015, que va emetre informe  
preceptiu en sentit favorable.

Els comptes han estat exposats els comptes en el BOP de la província de Barcelona  
de data 26 juny de 2015, no havent estat formulades al·legacions, durant l'esmentat  
termini d'exposició pública. 

En convocatòria de data 10 de setembre de 2015 es celebra comissió especial de  
Comptes Informació, prèvia a la celebració del Ple, amb l'objecte de donar compte de  
les dades principals que integren el compte general, als membres electes resultants  
de les darreres eleccions municipals.

Fonaments de dret

Art. 22.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
en relació al procediment d'aprovació.

Art. 208 a 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat  
per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació al contingut del compte  
general

Art. 119.3 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Regles 97 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual  
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

L’Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de desembre,  per  la  qual  s’aprova  l’estructura  dels  
Pressupostos de les Entitats Locals. 

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 2014 de l'Ajuntament  
de Parets del Vallès i de l’empresa municipal HabitaParets, SL.

2. Trametre el  present  acord,  juntament  amb el  Compte General  de l'Ajuntament i  
d’HabitaParets, SL a la Sindicatura de Comptes.

5.  Aprovar,  si  procedeix,  la  creació d'una plaça d'Assessor/a en comunicació 
institucional, de personal eventual. (Exp. 3861/2015).

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Paola Gratacós, i llegeix 
la part dispositiva de la proposta.

Explica que la proposta respon a la necessitat de l'equip de govern de tirar endavant 
un Pla de comunicació 2015-2019, relacionat amb la Llei de transparència, amb al qual 
tots els ciutadans estem d'acord. És un càrrec eventual que empara la Llei.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, indica que creiem que hi 
ha moltes necessitats dins del nostre Ajuntament com per crear una plaça de càrrec de 
confiança, que costarà a les arques de l'Ajuntament 59.000 € amb la Seguretat Social.

L'Ajuntament necessita una interventora a temps complert, un tresorer, un integrador 
social que dinamitzi les taules d'emergència social i de cooperació.

Es podrien millorar les condicions laborals del nostre Ajuntament. Tenim treballadors a 
la Ràdio per exemple amb un 80% de la seva jornada laboral. No hi ha diners per 
millorar la plantilla actual, però sí per un càrrec de confiança. Si les funcions que farà 
són  donar  suport,  assessorament  expert  a  tots  els  projectes  de  comunicació,  el 
desenvolupament d'un projecte de plataforma única de comunicació, que inclogui tots 
els mitjans de comunicació municipal, així com l'atenció als mitjans de comunicació, la 
coordinació, la redacció del Butlletí municipal, comunicats, convocatòries de premsa, la 
gestió dels continguts de la web i les xarxes socials i  en general, això es fa molta 
gràcia perquè no s'especifica, a tots els projectes que se li encarreguin d'acord amb el 
seu perfil professional.

Ens consta que la major part  d'aquestes funcions, actualment les està realitzant la 
senyora Pilar Pereira. Ens agradaria saber què farà la senyora Pilar d'ara en endavant.

El senyor escollit per aquest càrrec és el senyor Francisco de la Torre Escobar. Aquest 
senyor  és  exassessor  personal  de  Manuel  Bustos,  exalcalde  de  Sabadell  i  està 
condemnat a 1 any i 4 mesos de presó pel cas Mercuri.

En el  facebook del  senyor de la  Torre hi  ha infinitat  de  fotografies amb el  senyor 
alcalde Sergi Mingote, inclosa una amb el seu vot a la mà. Evidentment la butlleta és 
pel PSC. Ell mateix defineix la relació amb l'actual alcalde com amic íntim i no és que 
creiem que els amics no puguin accedir a càrrecs de l'Ajuntament. No és això. Anem 
una mica més enllà. És això una estratègia per poder col·locar a un dels vostres, a un 
home de partit a l'Ajuntament? Al nostre Ajuntament. L'Ajuntament és de tots i totes.

D'altra banda, ja hem denunciat infinitat  de vegades la poca llibertat que tenen els 
mitjans de comunicació com la Ràdio, o Vallès Visió. Aquesta persona tan propera al  
PSC,  que us ha fet  tota  la  campanya en les últimes eleccions,  ara  el  posarem a 
controlar els nostres mitjans de comunicació. És legal legal aquesta contractació? Ens 
fem aquesta pregunta. Sí malauradament sí. Avui en dia és legal fer-ho.

 



 

És èticament reprovable? Sí. Clarament ho és i d'això es diu nepotisme i una proposta, 
si voleu un assessor de comunicació pel PSC, que ho pagui el PSC. Creiem que les 
raons sobren i per això votem en contra.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica que tal com explicava en 
la seva exposició d'aquest punt la regidora Paola Gratacós, avui el govern PSC-PSOE, 
quan es compleixen tot just 4 mesos de la celebració de les eleccions municipals ens 
proposa la contractació directa, és a dir a dit, i sense cap tipus de concurs públic ni 
oposició d'un assessor de comunicació institucional.

La plaça que correspon a la màxima categoria, que és A1 i nivell 26 tindrà un cost per  
l'Ajuntament si li sumem la Seguretat Social d'aproximadament d'uns 60.000 € a l'any. 
En total el sou mensual i per 14 pagues és de 3.307,26 € bruts, perquè la gent del  
públic se'n faci una miqueta la idea.

Amb aquesta decisió política es veuen les clares intencions d'aquest equip de govern i 
del seu alcalde. Mentre no hi ha diners per engegar el curs escolar, la gratuïtat dels 
llibres de text, no hi ha diners per a la posada en marxa de la Taula d'Emergència 
Social, no hi ha diners pels focs artificials de la Festa Major o no hi ha diners per 
ampliar la plantilla de la Policia Local del nostre poble, en canvi vostès aposten per 
ampliar  la  plantilla  municipal  de  treballadors,  però  en  aquest  cas  amb  una  figura 
eventual, que serà càrrec de confiança.

Vostès diran que estan en tot el seu dret de disposar d'assessors a l'Ajuntament i que 
la llei els empara i nosaltres no els negarem que legalment podrien tenir encara més 
assessors, però senyor alcalde on és l'ètica Socialista del seu govern? Realment la 
prioritat del seu govern passa ara mateix per contractar 1 assessor i de manera tan 
urgent.

L'informe de la directora de Recursos Humans d'aquest Ajuntament, la Júlia Ortega, 
justifica  la  contractació  dient  que és  per  donar  compliment  al  Pla  de comunicació 
2015-2019 i els projectes associats, en què es planteja la creació d'una plataforma 
única de comunicació. Es considera convenient disposar d'una persona experta en la 
matèria que realitzi funcions d'assessorament especial i de confiança de l'actual equip 
de govern. Les funcions que ha de desenvolupar són de donar suport i assessorament 
expert  a  tots  els  projectes  de  comunicació,  desenvolupament  d'un  projecte  de 
plataforma única de comunicació que inclogui  tots els mitjans municipals,  així  com 
l'atenció als mitjans de comunicació, la coordinació i la redacció del Butlletí municipal 
Parets al dia, comunicats, convocatòries de premsa, gestió de continguts de la pàgina 
web i xarxes socials i en general tots els projectes que se li encarreguin d'acord amb el 
seu perfil professional.

Des d'Ara  Parets-ERC considerem que si  l'alcalde vol  contractar  un assessor  que 
millori la seva imatge està en tot el seu dret, però el que vostè no pot fer és posar en 
mans  d'un  càrrec  de  confiança  funcions  que  han  de  garantir  certa  pluralitat  i 
independència sobretot dels mitjans de comunicació públics. Per tant, no és adequat 
que una persona de la seva confiança coordini i redacti el Butlletí municipal Parets al 
dia. Tampoc que dissenyi el  contingut  de la pàgina web municipal o de les xarxes 
socials, si entenem que l'Ajuntament de Parets del Vallès som tots i l'àmbit polític tots 
els grups municipals amb representació, aquests mitjans no poden ser dirigits per un 
càrrec de confiança.

En cap cas nosaltres entrarem a valorar la vàlua professional de la persona escollida. 
Si l'han triat ens imaginem que serà perquè el senyor alcalde estarà molt agraït de la 

 



 

tasca duta a terme. Ara bé, vostès creuen que la persona que ha presentat els mítings 
de campanya del PSC a Parets, que ha demanat el vot públicament per Sergi Mingote 
i que fins ara ha estat assessor del grup Socialista a la Diputació de Barcelona ha de 
marcar  la  línia  editorial  i  coordinar  el  Parets  al  dia  i  gestionar  la  pàgina web que 
teòricament ha de ser objectiva.

Senyor alcalde ens pot dir qui decidirà què es publica a partir d'ara al Butlletí municipal 
i com es farà. Vostè té tot el dret a tenir un assessor de comunicació i del que vulgui 
d'altres àrees, la llei l'empara, però després no ens doni lliçons de què és prioritat o no 
en aquest Ajuntament.

Des  d'Ara  Parets-ERC  considerem  que  aquestes  funcions  de  coordinació  de 
continguts del Butlletí municipal les podrien assumir perfectament altres professionals 
de la casa, també amb titulació i que han demostrat la seva independència al llarg de 
la  seva  trajectòria  i  és  que  senyor  alcalde  li  volem preguntar  no  són  de  la  seva 
confiança la resta de treballadors d'aquest departament, que ha de fitxar a aquest nou 
assessor que ens costarà 60.000 € a l'any.

També lamentem que l'equip de govern contracti un nou professional i en canvi no 
millori les condicions laborals dels treballadors d'aquest departament. Alguns encara 
sense la jornada completa i que ara pretén unificar en una sola plataforma.

Per cert, els grups de l'oposició tindrem accés algun dia a aquest Pla de comunicació 
que esmenta la directora de Recursos Humans?

Senyor Mingote la proposta de contractació d'un assessor ens ha fet recordar com el 
Partit Socialista ha fet el mateix en altres ajuntaments o consorcis que tenen sota el  
seu control. Només cal anar al municipi veí de Mollet per veure que vostès segueixen 
el seu mateix model.

Per a nosaltres un assessor de comunicació és el  mateix que un comissari  polític.  
Aquest professional que rep ordres d'un alcalde o president d'un consorci, en funció 
del cas, i que actua com a corretja de transmissió de les directrius polítiques i avui ho 
diem ben clar  i  ben fort  Ara  Parets-ERC no es quedarà amb els  braços creuats i 
denunciarà contínuament la possible utilització dels mitjans de comunicació públics. 
Estem farts de la contínua utilització partidista del canal de televisió públic i que els 
partits de l'oposició no tinguem la presència que ens correspon.

El senyor Seguer s'atura i diu que continuarà quan hi hagi silenci.

La presidència pregunta si ho diu per algú.

El senyor Seguer contesta que sí perquè van parlant.

La presidència indica que de moment no li dirà que hauria d'haver acabat.

El senyor Seguer diu que encara no ha esgotat el seu temps.

La presidència contesta que sí que l'ha esgotat i li dic que de moment que ja que ha 
intervingut i ha parat a la meitat, no li diré que ha de parar encara que estigui exhaurit  
el seu temps.

El senyor Seguer continua exposant que estem farts de la continua utilització partidista 
del  canal  públic  i  que  els  partits  de  l'oposició  no  tinguem  la  presència  que  ens 
correspon.

Durant la passada campanya electoral  vam arribar a retransmetre el seu míting en 
l'informatiu de les 20 h a Vallès Visió. No els dóna vergonya de l'ús que en fan dels 

 



 

mitjans de comunicació? Que sàpiga que Ara Parets-ERC fiscalitzarà la seva gestió, 
totes les actuacions en l'àmbit de la comunicació. Per cert, ara que s'han decidit  a 
contractar al primer assessor d'aquest Ajuntament i ha fer-lo públic al Ple, els convido 
a què continuïn la llista. Per què no donen el nom i el lloc que ocupen la resta de 
persones de confiança d'aquest equip de govern? Per transparència estaria molt bé.

Per últim vull  apel·lar a la consciencia de la resta de regidors de l'oposició, a què 
reflexionin molt bé el seu vot abans de permetre que es tiri endavant aquesta proposta. 
Per tot plegat el vot dels 3 regidors d'Ara Parets-ERC serà en contra.

La  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Rosa  Martí,  exposa  que  intervindrà  breument 
perquè ja s'han dit moltes coses, i la majoria de les quals el nostre grup comparteix.

Farà tres apreciacions. La primera, que no sembla que en aquests moments la primera 
necessitat de l'Ajuntament de Parets del Vallès sigui contractar un càrrec de confiança, 
tot i que és la primera vegada que es fa, perquè fins ara el que s'ha fet és la gent de 
confiança se li ha buscat un lloc i ha estat en plantilla, o sigui que tampoc no es vulgui 
valorar aquí com un mèrit que fins ara no s'ha fet i que ara s'ha fet per primera vegada, 
perquè hi ha moltes places que s'ocupen a l'Ajuntament, que es podria dir que són 
molt assimilables al que és un càrrec de confiança.

La segona apreciació, quan en un ajuntament que té un interventor a temps parcial, té 
un arquitecte a  mitja  jornada,  que és una necessitat  increïble,  que no té enginyer 
superior  aquest  Ajuntament,  per  això  tenim  tots  aquests  embalats  al  carrer  i  no 
corregim els postes i  els cables per tot  arreu.  Falten figures que són bàsiques de 
suport  de l'Ajuntament.  Arquitecte,  enginyer,  interventor,  és una pena que vulguem 
arreglar la casa començant per aquest punt quan aquests altres punts seria molt millor 
endreçar-los.

La tercera apreciació, el NOPP entén que l'Àrea de Comunicació precisament és un 
àrea, que des del nostre punt de vista, està bastant sobredimensionada i ara afegirem 
un càrrec de confiança. Per totes aquestes raons que he dit,  nosaltres votarem en 
contra.

El portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, explica que quan el seu grup va rebre 
l'expedient i vam començar a mirar-lo ens vam alegrar i ens vam congratular perquè 
era la primera vegada que se'ns presentava un expedient clar, transparent, ajustat al 
que diu la norma, l'Estatut bàsic del treballador públic, i que per primera vegada es 
contractava de forma clara i transparent, reitera, una persona de confiança a través del 
procés que la llei estableix per aquests casos.

Malgrat que se'ns va dir en la Comissió Informativa que era la primera vegada que es 
contractava un càrrec  de  confiança,  tornaré  a  reiterar  el  que deia  la  portaveu  del 
NOPP, això és fals. És la primera vegada que utilitzen el  procediment correcte per 
contractar un càrrec de confiança. En aquest Ajuntament en tenim varis de càrrec de 
confiança. El problema ha estat que s'han contractat a través de procediments que no 
són pròpiament els que la llei estableix per contractar a aquest tipus de gent. Hem 
utilitzat contractes mercantils a través de capítol II, hem utilitzat procediments que no 
s'ajustaven al que realment tocava.

Dit  això,  una  vegada  que  ens  congratulem que  es  presenti  realment  per  primera 
vegada un procediment clar i transparent, la sorpresa desagradable és quan entres a 
analitzar quina és la proposta i què hi ha al seu darrere.

Jo tenia preparades diferents qüestions. No voldré allargar-me. Totes elles han estat 

 



 

prou  remarcades  pels  portaveus  que  han  parlat  abans que  nosaltres.  No  entro  a 
valorar  en cap moment  la  qualificació  del  professional  que se'ns  presenta.  Ara  és 
evident que l'Àrea per la que menys haguéssim apostat per potenciar un càrrec de 
confiança hagués estat l'àrea que vostès ens presenten, que és la de Comunicació i 
menys quan ja s'ha dit que aquesta persona representa el que representa, té els valors 
que té i evidentment serà incapaç de portar una política del tot oberta amb la resta de 
forces i de plantejaments. No m'estendré més, per tot el que he exposat el nostre vot 
no pot ser un altre que votar en contra.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, indica que en relación al cargo 
eventual  en  comunicación  institucional,  nuestro  grupo  Ciutadans,  acuerda  que: 
Teniendo en cuenta el informe favorable de Recursos Humanos y que existe dotación 
presupuestaria para el mismo y que por tanto dicha incorporación se ajusta a la ley no 
tenemos nada que objetar respecto al procedimiento en si mismo. Dicho procedimiento 
se está efectuando con la transparencia que hoy exigimos desde nuestro grupo a la 
política y a la Administración Pública.

Vivimos un contexto difícil en el que el ruido soberanista esta generando confusión en 
muchos aspectos y seguramente uno de los más perjudicados en este sentido es el de 
la comunicación por ello no es nada extraño que se quiera reforzar la comunicación 
local y institucional para poder explicar de la mejor manera posible que en Parets se 
hacen cosas y que no todo es independencia y recortes, que hay vida más allá del 
proceso.

Somos  conocedores  que  dicha  persona  eventual  es  una  persona  que  apuesta  y 
participa  de  su  pueblo  de  forma  activa  en  las  galas  benéficas  presentando  actos 
institucionales  a  coste  cero.  Repito  a  coste  cero  y  que  ha  decidido  cambiar  la 
Administración Pública de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de Parets para 
mejorar la comunicación que afecta el día a día a nuestro pueblo. Su pueblo también.

Si está mejor o peor pagado sería un debate que no nos llevaría a compararlo con 
otros casos, trabajadores o municipios del mismo tamaño, si bien entendemos que sí 
se ajusta a la ley y no hay debate alguno también en este aspecto.

No quisiera tener que entrar y poner en muy en tela de juicio numerosos ejemplos de 
periodistas que cobran fortunas a nuestro coste y a coste del servicio público de forma 
descarada a favor de la causa. No hace falta que recuerde el recientemente debate 
electoral a TV3.

200.000 € sí que nos parece una cifra astronómica para alguien que solo sirve a un 
partido y una causa, sin disimulo alguno y con cierta dosis de burla hacía otros.

En el caso que nos ocupa hablamos de un periodista con solvencia y profesionalidad 
contrastada que da un paso atrás en sus emolumentos, entendemos como carta de 
presentación y prueba que prioriza hoy a su pueblo por los motivos que sean, eso 
habrá que preguntárselo a el en todo caso. Si es mucho o poco dinero lo podremos 
valorar  más adelante  y  en  comparación  a  otros  profesionales  que trabajan y  han 
trabajado  en  este  ayuntamiento  y  también  cobran  o  han  cobrado  de  este  y  en 
concepto de diferentes actos institucionales a parte. El tiempo dará o quitará la razón a 
su contratación pero  ante  tal  necesidad comunicativa  y  ante un proceso normal  y 
transparente  anunciamos  nuestro  voto  de  abstención,  sin  nada  más  que  decir  al 
respecto.

Tampoco quisiéramos alimentar el discurso fácil de las nuevas fuerzas populistas que 
dicen  una  cosa  y  hacen  justo  lo  contrario,  que  critican  ciertas  políticas  con  ese 

 



 

ejemplo. Estaremos atentos a si dicha incorporación suma en positivo para Parets.

El portaveu del grup PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, exposa que encara que no 
és el nostre estil ni creiem que el què diré a continuació aporti res o gaire al poble, cal  
recordar  que  aquesta  figura  de  càrrec  eventual,  com  ha  dit  una  de  les  forces 
polítiques, és una figura habitual i regulada jurídicament a l'Administració Pública.

Començaré en tot cas pel final i recordar que d'acord amb l'article 22 i 104 bis sobre 
personal eventual de les entitats locals un ajuntament amb una població com la nostra 
li  corresponen  fins  a  2  càrrecs  eventuals  d'aquest  tipus.  El  hi  convidaria  a  llegir 
LARSAL i ho podran comprovar.

Per posar un exemple d'aquest tipus, que sembla que només sigui a Parets, i aquest 
govern qui ho fa, figures i càrrecs eventuals, sense anar gaire lluny Mollet, tots els 
grups, també els seus gaudiran de dedicacions exclusives. Ara Mollet-ERC no va votar 
en  contra  d'aquest  acord  a  Mollet.  Va  abstenir-se.  Tots  els  grups  gaudiran  d'una 
dedicació  exclusiva  retribuïda amb un sou  semblant  a la  persona  que aquí  estem 
comentant i càrrec que estem parlant. A més d'una dedicació parcial als portaveus de 
cada grup, i cap ha renunciat que ell sàpiga.

La  regidora  de  Canviem  Mollet,  Núria  Muñoz  i  Oriol  López,  d'Ara  Mollet-ERC  li 
costaran a les arques municipals 55.000 € bruts a l'any. No ho critiquem perquè és un 
acord consensuat per una àmplia majoria i desconeixem les necessitats que puguin 
tenir. Demanaria el mateix respecte que demanàveu vosaltres. Si voleu fer comentaris 
jo paro i després continuo. 

Dit  que  desconeixem  les  necessitats  que  pugui  tenir  cada  municipi  en  els  seus 
diferents àmbits. També era vox populi que una de les exigències d'ERC a Montmeló 
per formar govern en les darreres municipals anava en aquesta línia de tenir persones 
alliberades i a Granollers també hi ha una administrativa, com deia abans el portaveu 
d'ERC,  d'aquesta  mateixa  formació.  No  diré  el  nom perquè  no  és  el  cas,  ni  ens 
interessa a Parets, i tampoc és un càrrec polític, perquè com no hi ha res jurídicament 
impugnable i segur que hi ha motius i necessitats que ho justifiquen, creiem que no és 
just fer política amb el nom de la persona i professional, com ho han estat fent vostès.

Podria continuar donant exemples d'arreu i de municipis de la mateixa mida que el 
nostre,  però creiem que no es tracta de justificar el  per què sinó de demostrar  la 
necessitat i la tenim i segur que la notarem en els canvis que hi haurà en els propers 
dies  quan  es  desenvolupi  el  Pla  de comunicació,  al  qual  tindrem accés.  Per  tant 
després podrem parlar si era o no era necessària la contractació.

El càrrec de l'esmentat senyor, estem parlant d'un professional, podria tenir similituds 
encara que salvant les distàncies, per exemple amb el cas de la parella de la senyora 
Ada  Colau,  alcaldessa  de  Barcelona.  Qui  és  l'actual  responsable  de  les  relacions 
polítiques i institucionals de l'Ajuntament? Hi ha més casos. Aquests sí denunciables, 
com és el de l'actual alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, qui va elegir de cap del 
seu  gabinet,  càrrec  de confiança,  a  Luís  Cueto,  casat  amb la  seva  neboda,  cosa 
expressament prohibida pel Reglament d'ordenació del personal de l'Ajuntament de 
Madrid,  a qui  seguim dient  que estem fent  i  ens atenim a la  llei,  i  estem fent  un 
contracte eventual dintre de la llei.

Per què no parlem de Badalona. Potser els sona qui governa a Badalona. Allà hi ha 9 
càrrecs d'aquests tipus.  És públic  i  a  més a més es pot  consultar  la  seva funció.  
Llegeixo textualment què defineix com a funcions: Realitzarà les funcions de confiança 
o  assessorament  especial  que  li  atribueixi  l'alcaldessa.  9  càrrecs  eventuals  de 

 



 

confiança. Per tant no vulguin comparar i tergiversar la imatge d'aquesta persona i els 
convido a demostrar que ha estat assessor del senyor Bustos. Mai, com hem pogut 
llegir. Això és fals, com moltes de les insinuacions potser denunciables i aquí indico a 
la portaveu de Sumem Parets, que anem amb compte perquè són denunciables, això 
no correspon a ningú. Aquest senyor no ha estat en cap moment assessor del senyor 
Bustos, una altra cosa és la relació que pugui tenir arran que aquest senyor ha estat 
director de la televisió comarcal amb seu a Sabadell durant molts anys. No ens toca 
posar-nos a la vida personal de ningú, només faltaria i cadascú pot escollir i ser amic 
de qui vulgui. Entén que vostès també ho entendran això. Si ell ha escollit ser amic 
d'aquest senyor no vol dir que sigui assessor, són coses molt diferents.

És fàcilment demostrable que tornen a mentir i difamar i preocupant que no s'informin 
amb una mica de rigor.

Poden comprovar tant  en l'anterior legislatura de la Diputació de Barcelona com a 
l'actual, com ha mencionat el senyor Seguer, quin era el sou i per qui treballava aquest 
senyor. És oficial i és públic per la Diputació de Barcelona. Jo m'he pres la molèstia de 
treure una còpia de tots els assessors per partit, en què estan tots els assessors de la 
Diputació. No els anomenarem, perquè entén que no toca, però vostès coneixeran els 
de cada partit que hi ha. Els dels seus partits també els veuran.

Una llista que com comprendran és prou llarga. Tot dintre de la legalitat. Això està 
publicat al BOP.

Actualment com vostès poden veure en la documentació que els hi ha donat el sou 
d'aquest senyor està al voltant de 50.000 €, de quaranta-nou mil i escaig, euros bruts 
anuals, més els costos, evidentment, i és un dels nombrosos assessors que hi ha a les 
formacions polítiques de la Diputació de Barcelona, en què hi ha assessors de tots els 
partits  polítics,  i  per  tant  dels  representats  aquí,  excepte  del  NOPP,  que  no  té 
representació fora del municipi.

Jo en tot cas el que demanaria és una mica de respecte especialment per la persona, 
que  abans  s'ha  nomenat  el  nom.  Aquest  senyor  és  un  professional,  que  ho  ha 
demostrat i ho demostrarà amb la seva tasca. No és un comissari polític, com ha dit el 
senyor  Seguer,  ja  ho  comprovarà.  El  senyor  Seguer  té  molta  experiència  en  la 
comunicació,  la  qual  l'hem  patit,  i  ho  comprendrà  i  us  animo  a  intentar  ser  més 
respectuosos quan parlem de les persones i quan alguna altra força política com ha fet 
menció Sumem Parets, jo li diria que primer miréssim a casa nostra, a qui tenim de 
companys de viatge, què  cobraven algunes persones d'aquestes en els anys durs de 
la  crisi  2008,  2009,  2010  i  potser  ens  quedarem  esparverats  també,  però  bé  en 
aquests moments potser no calia fer aquestes apreciacions que s'han fet ara.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, exposa que respecte als 
companys de viatge, gràcies pel consell, però els escollim nosaltres i per això potser 
us va deixar a vosaltres per algunes coses.

No entenem tampoc la barreja de càrrecs de regidors, amb càrrecs de confiança, és 
una  demagògia  barata  i  vostè  l'altra  dia  va  fer  un  clar  exemple  del  que  era  la 
demagògia i ho vam entendre tots molt bé quan es referia als nostres sous. Se li ha 
oblidat ja el significat de la demagògia? En fi, al PSC ja no em dirigiré més, perquè no 
em sorprèn. La seva posició no sorprèn a cap de nosaltres. Sí que em sorprèn la 
postura de Ciutadans. Llevamos como bandera el cambio y la transparencia. Esto es 
el cambio señor Losada? Apoyando a los de siempre, haciendo vieja política. Esto es 
el cambio?

 



 

El  portaveu  d'Ara  Parets-ERC,  el  senyor  Jordi  Seguer,  manifesta  que  d'entrada 
m'agradaria que m'aclarís quan em parla que jo tinc tanta experiència en comunicació i 
que  vostès  l'han  patit.  Vull  que  m'ho  aclareixi  bé,  però  abans  vull  parlar  d'altres 
municipis perquè posen els casos de Mollet del Vallès. Jo tinc informació de primera 
mà i Ara Mollet-ERC es va abstenir d'una proposta, perquè el vot que feia allà no tenia 
cap mena d'importància, perquè el senyor Monràs, li he de recordar el seu company 
de  partit  del  PSC-PSOE,  ja  ho  va  acordar  abans,  tot  aquest  pacte  per  tenir  un 
assessor amb Ciutadans, amb Partit Popular i amb Convergència i Unió, amb els quals 
ha fet acord de governabilitat. Les dues úniques forces, que el seu vot no tenia cap 
mena  d'importància  respecte  a  l'assessor  eren  Canviem  Mollet  i  també  Ara 
Mollet-ERC. Per tant,  deixi  de banda la demagògia i  digui  la veritat  perquè tinc la 
informació de primera mà. Esperem que aquí a Parets no seguim el mateix model que 
a Mollet en tenir aquesta llarga llista d'assessors, i fa gràcia que comparin amb altres 
pobles com Montmeló, en què haurien d'estar agraïts perquè precisament gràcies a un 
regidor d'ERC té l'Alcaldia a Montmeló. Haurien d'estar agraïts precisament. I també 
parlen  de  Granollers  i  de  Badalona,  comparant  ciutats  que  tenen  més  200.000 
habitants amb pobles que no arribem a 20.000  habitants, comparant amb la Diputació. 
Comencem a emmerdar-lo tot.  Como todos lo hacen pues aquí en Parets también lo 
vamos a hacer. És la seva política. 

Sobretot el que li vull deixar molt clar és que nosaltres no em faltat el respecte a ningú. 
Si m'ha escolat bé no em faltat el respecte a ningú. Jo conec personalment al senyor 
Francisco de la Torre. Professionalment no entraré a valorar-lo i vostès parlen de falta 
de  respecte.  En  cap  cas  Ara  Parets-ERC no  ha  faltat  el  respecte  a  ningú  i  hem 
formulat dues preguntes directes al senyor alcalde, que no les respon com sempre, 
perquè no li interessa.

La presidència contesta que la seva intervenció serà al final tal com marca el ROM.

El senyor Seguer indica que per si  al final no li  deixa intervenir li  recorda el que li 
preguntava.

La presidència indica que sempre que ha volgut li he deixat intervenir.

El senyor Seguer li recorda que els haurà de dir exactament què es publica al Butlletí i  
com a partir d'ara ho decidirà i si no són de la seva confiança la resta de treballadors 
del departament, que ha hagut de fitxar a aquest assessor que ens costarà 60.000 € a 
l'any.

La portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, exposa que abans havia demanat la 
paraula per una qüestió d'ordre i  ho intercalo aquí perquè crec que l'ordre s'ha de 
donar en el moment que es demana.

És una qüestió d'ordre per indicar que l'alcalde no ha estat adequat amb la intervenció 
del  senyor  Juzgado.  El  senyor  Juzgado  només  pot  posicionar-se  com  a  grup 
Socialista,  no pot  contestar-nos als  portaveus dels  altres grups,  perquè qui  ha de 
contestar als portaveus dels altres grups és la senyora Gratacós, que és la ponent en 
aquest cas. Jo crec que això s'ha d'especificar, perquè és molt important, perquè si 
tots els portaveus ens dediquem a contestar als altres portaveus, no s'acabaria mai. 
Crec  que  el  senyor  Juzgado  no  ha  complert  el  reglament,  perquè  havia  de 
posicionar-se respecte com a grup Socialista i no contestar als altres ponents.

Una pinzellada molt  curta. He sentit  que s'ha tret aquí l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Ajuntament de Madrid. Per l'amor de Déu qui pot comparar l'Ajuntament de Parets 
amb  l'Ajuntament  de  Madrid  i  de  Barcelona,  que  són  els  dos  ajuntaments  més 

 



 

importants, que cap ministeri, només faltaria que no tinguessin assessors.

La presidència indica que el més important per nosaltres és el de Parets.

Per al·lusions intervé el senyor Antonio Torio. Explica que el senyor Juzgado escribió 
aquel famoso artículo por un plato de lentejas y una silla, en castellano y en castellano 
lo cito, ha hecho alusiones, porqué yo es verdad que he estado desde 2004 y el mismo 
día porqué el señor alcalde entró conmigo a formar parte del Partido Socialista, hasta 
el día 28 de diciembre de 2011, día de los Inocentes, en que se celebró una reunión, 
una asamblea Socialista para validar si se hacía o no se hacía un acuerdo y se validó 
después de una votación, con un único voto en contra, que supongo que sabrán que 
fue el mío, el pacto de gobierno con el PP.

Yo nunca he escondido el sueldo que he cobrado en el Ayuntamiento de Parets. Era 
público. Lo recibíamos y me parece que eran 56.000 € menos el 8% de masa salarial 
que quitó el  señor Zapatero. Nunca lo escondí y era público y quien me lo quería 
preguntar lo digo por él, pero referente a lo otro están diciendo que no pero yo tengo 
delante una página de google que dice: 21 de febrero de 2013, Francesc de la Torre, 
gracias  alcalde  Bustos,  señor  de  la  Torre  Escobar  como  personal  eventual 
d'assessorament especial.

Yo lo siento pero las hemerotecas no mienten. Durante la campaña yo vi al señor de la 
Torre amenazando a una persona que iba en la lista d'ERC. El señor de la Torre a mi  
en un escrito me llamó mentiroso, chaquetero y unas cuantas cosas más que yo puse 
en mi página de facebook. Eso es lo que quería contestar al equipo Socialista.

Interviene  la  presidencia.  Simplemente  le  contesto  señor  Torio  que  no  entraré  en 
cruces personales. Habitualmente no tengo esa costumbre. Lo que sí que le digo és 
que sí que es interesante asegurarse en los temas. En esta casa está pasando de 
manera habitual. Algunos regidores que ya estaban en legislaturas pasadas, no me 
refería a usted, los que han pasado por la legislatura pasada saben que esto ha ido 
pasando y es importante muchas veces asegurarse que depende de que cosas se 
dicen, no tanto por el equipo Socialista, si no por la propia persona que puede sentir  
que en el momento que se dice que ha sido asesor de depende que persona y no lo 
ha sido. Yo ya se lo avanzo, le doy la seguridad de que no ha sido nunca en su vida 
asesor de dicho señor, que lo podía haber sido, como el asesor de cualquier otro, lo 
podía haber sido, pero no lo ha sido. Eso es importante tenerlo en cuenta, lo digo 
porque luego  los  procesos que van más allá  de  la  sala  de plenos,  creo  que son 
muchas  veces  delicados  y  pienso  que  es  importantísimo  muchas  veces  tener  la 
información, no la información escrita o no, no digo que tengan más rigurosidad o no 
los medios de comunicación, los hay de todo, pero sí que es verdad que es importante 
tener la información y esa información en este caso tienen, es una información o que 
está equivocada o que es falsa, en cualquier caso es importante que lo sepan.

El portaveu del grup Socialista, el senyor Francesc Juzgado, li diu al senyor Seguer 
que quan ho analitzo puc caure en l'error de dir coses que vostè no havia dit, però no 
anaven per vostè ni per la seva formació política.

La presidència indica que respecte a algunes de les coses que es comentaven, el 
tema de la resposta amb resposta d'ERC. L'alcalde pot donar resposta si ho considera 
o no en un cas com aquest és evident que més transparència que en aquest procés és 
pràcticament impossible. Es podrà qüestionar la persona, el procés o el procediment, 
però la transparència és absoluta. Totes les dades estan sobre la taula, absolutament 
totes.

 



 

Jo he vist que han donat per fet que tampoc sé d'on, però en qualsevol cas han donat 
per fet quines seran totes les tasques que farà aquest senyor, és a dir, que si el Parets 
al dia, etc.

El senyor Seguer indica que ho han dit vostès.

La presidència respon que no. Li avanço que moltes de les coses que vostè afirma 
s'hauran de veure si aquestes tasques són competència o no d'aquesta persona.

En  qualsevol  cas  parla  d'un  tema  de  confiança.  Confiança  nosaltres  en  tenim. 
Personalment tinc confiança,  de fet  quan vaig entrar  vaig entrar  com a regidor de 
comunicació, entre altres coses. De fet a vostè el vaig conèixer quan vaig entrar de 
regidor de comunicació ja fa uns quants anys.

El senyor Seguer respon que el coneixia d'abans. De la seva etapa d'alpinista, a veure 
si ho aclarim, perquè tothom té un passat.

La presidència respon que sí que es coneixien abans en una relació personal, però ell 
es referia a laboral, la qual la van tenir en el moment que vaig entrar com a regidor i jo 
crec que l'estabilitat que té un equip com el Departament de Comunicació, la confiança 
és absoluta i plena amb tots els membres que hi ha.

Aquesta  era  la  seva  pregunta,  però  a  més  contestarà  també  a  algunes  de  les 
apreciacions que s'han dit, sobretot del NOPP. Indica que s'ha de saber que a vegades 
quan anem amb discursos de què és interessant no anar externalitzant serveis, sinó 
internalitzant serveis i que la gent de la casa sigui la que desenvolupi les tasques, vol 
recordar a la senyora Martí,  que ha estat la única que ha fet l'apreciació que està 
sobredimensionat el servei de comunicació. No fa referència a ningú més perquè crec 
que els demés grups no ho pensen, no ho sé, però en qualsevol cas sobredimensionat 
seria  molt  bo  que  sabessin  totes  les  tasques  que  es  fan.  Nosaltres  hem apostat 
sempre per una Ràdio municipal. Si considerar que 3 persones és sobredimensionat 
per  portar  una  Ràdio  municipal  de  qualitat  com  la  que  tenim  en  el  municipi,  jo 
considero que no.

Si es considera que 2 persones que porten la comunicació directa, però no només la 
comunicació, sinó que hem internalitzat tots els serveis que en altres èpoques que 
havíem estat regidors altres membres d'aquí de la taula es portaven fora, com disseny, 
etc. Etc. O sigui que tota aquesta tasca que va molt més enllà de la comunicació sigui  
la que estan fent aquestes persones és la mostra que tenim professionals implicats i 
que això està fora de tot dubte.

Tractat aquest tema, jo no entraré en alguns temes de jo més o jo menys. És una 
realitat. Aquí s'han donat dades. Resulta que res es pot comparar amb res, però al 
final la realitat dels municipis és la que és. Jo he sentit a vegades al regidor de CiU dir 
que la política de Recursos Humans de l'Ajuntament ha fet un canvi a millor durant els 
últims anys. Crec que això és real i substancial i és visible en tots els àmbits. Seguir el 
procediment,  no  polític,  que  diu  el  tècnic,  com  fem  amb  la  resta  d'àrees.  El 
procediment exacte és el que toca, vostè ho ha dit, exactament el procediment que 
s'ha de seguir. 

Fa una apreciació només en tres punts, que són els que he vist abans d'arribar al Ple 
amb algunes notes de premsa que han enviat alguns grups del consistori.

Hi  ha una nota de premsa que es basa,  i  és el  que hem parlat  abans,  que parla 
d'enxufisme, que parla d'assessor de Bustos, i que parla de 60.000 €. Aquestes són 
les tres coses d'una nota de premsa que és el  fons de la qüestió i  del  fons de la 

 



 

qüestió les tres coses no són veritat. És a dir, enxufisme normalment passa quan hi ha 
govern,  quan  hi  ha  partits  que  contracten  a  gent  sense  ofici  ni  benefici,  que 
normalment  no  tenen res a fer  més enllà  de donar-li  la  palmadeta  a l'esquena  al 
governant de torn. Recordo que per aquest primer punt el senyor Francesc de la Torre 
està actualment treballant d'assessor a la Diputació de Barcelona, com tants altres, de 
tots  els  partits  i  realitza  una  tasca  que  no  critico,  que  crec  que  és  una  tasca 
professional, si són professionals, si tenen el que necessiten per desenvolupar aquella 
tasca.

Aquí s'ha seguit  un procés impecable.  El  tema enxufisme és difícilment  entendible 
quan  algú  ve  a  cobrar  5.000  €  menys  dels  que  cobra  avui.  El  dia  1  d'octubre 
començarà a cobrar cada any 5.000 € menys. No ho diu com una lloança, sinó que és 
una decisió  personal  d'aquest  senyor en el  moment  que l'equip de govern  li  fa  la 
proposta. És un enxufisme entès tenint en compte que no entraré en noms, però que 
hi ha càrrecs de confiança en molts indrets de 80, 90.

Segon tema, afirmar de qui ha estat o no assessor simplement perquè la paraula del 
que havia estat assessor entra en qüestió de judicis, etc. Evidentment en el moment 
que es diu és per fer mal. És una interpretació personal, però evidentment òbvia. Com 
abans parlàvem d'obvietats,  d'al·lusions per obvietats és obvi per quina raó es diu. 
Aquest senyor mai ha estat assessor del senyor Bustos. Mai i si hi hagués estat, això 
hagués condicionat la nostra decisió? Pot ser no. No ho sabem. Però no ho ha estat i  
és important  que com a mínim un dels temes més enllà d'interpretacions que s'ha 
parlat aquí quedi clar, perquè és una realitat.

El tercer tema, és el sou, que els sous sempre són molt recurrents. Un grup ha fet una 
nota que ha dit 58.000 € i un altre 60.000 €. Hem de ser honestos, perquè si quan es 
parla del sou d'una persona, es parla del sou brut que cobra nosaltres hem de dir quin 
és el sou brut que cobra, perquè és que sinó ens estem fem trampes. Si dient que 
l'alcalde de Parets cobra 50.000 €, més enllà que sigui menys, més enllà de l'anàlisi 
polític,  bruts  amb  totes  les  retencions,  més  enllà  del  que  pugui  pagar  l'empresa, 
perquè sinó amb aquesta regla de tres, el que fem també és generar la percepció que 
ve algú a cobrar. En aquest Ajuntament clar que hi ha directius que tenen els sous que 
tenen, però en aquest cas la persona que ve, que té un sou actualment de 50.000 € 
bruts a l'any, ve a cobrar 45.000 € bruts a l'any i és important que també es digui que 
més enllà de si es considera que sigui més o que sigui menys, que també els hi diem 
que hi ha una línia marcada que és normal que un Ajuntament com el nostre, que no 
és una gran ciutat, encara que per nosaltres és la més important del món, més que 
Madrid i Barcelona, però que no és una gran ciutat, a mi que cobri un assessor de 
Barcelona 100.000 € ho puc trobar millor o pitjor, ho trobo bastant lamentable, però 
crec que la línia amb la qual es va és exacte al que estan fent municipis del nostre 
entorn.

Tanco aquest tema i ara parlo més enllà dels números que s'han dit de la persona, 
perquè clar si  ser amic d'algú significa que ja no es pot  treballar de penons,  amb 
aquesta  situació  comptant  només  amb  l'equip  de  govern,  si  ampliem  ja  a  tot  el  
consistori, gairebé hi hauria tot l'Ajuntament que hauria de plegar, perquè tenim molta 
amistat amb moltes persones que treballen a l'Ajuntament. Amb moltes que treballen a 
l'Ajuntament i amb moltes que no hi treballen a l'Ajuntament. És a dir que la relació 
personal quan un treballa en un lloc és normal que la tingui.

Per  últim  una  qüestió,  qui  vota,  qui  no  vota.  Jo  a  la  gent  que  està  en  aquest 
Ajuntament no li pregunto a qui vota i a qui no vota. Alguns m'ho diuen, però jo no els 

 



 

hi pregunto i no determina que estiguin o que no estiguin. Que una persona ho faci  
públic, no determina la seva professionalitat. Sé que alguns no l'han qüestionat, però 
és un professional de qualitat contrastada és evident. Nosaltres no creiem, sinó que 
sabem que el procediment és el que marca estrictament la llei, que es fa on s'ha de 
fer. Que no es realitza de manera amagada per intentar ocultar qualsevol cosa i que 
seria bo que a vegades quan es parla de dades, de xifres i  de vida laboral  d'una 
persona tinguéssim molt en compte i s'asseguressin molt de quina és la realitat, ho diu 
perquè sinó donem dades que poden generar confusió.

És evident que les interpretacions que pot fer un i pot fer un altre són diferents, però 
nosaltres  sabem que  el  procediment  que  s'ha  seguit  és  un  procediment  perfecte, 
habitual, normal i que nosaltres creiem que una persona que ha de desenvolupar un 
Pla i que és una persona eventual, creiem que no és un mal model quan la persona és 
un càrrec eventual, de fet el que creiem és que no és convenient crear una plaça, 
perquè això ja no està en la legislatura de l'equip de govern i el càrrec eventual el que 
fa és que la persona està mentre està l'equip de govern. El càrrec eventual, no és un 
altre.  És  aquesta  la  figura  que  utilitzen  totes  les  administracions  locals  per 
desenvolupar una tasca en el municipi.

Respectem absolutament que alguns parlin de la seva interpretació i que ho faríem 
d'una manera diferent.  Nosaltres aquí  no entrem perquè és una discussió política, 
només faltaria.  Però  que en qualsevol  cas el  procediment  que hem fet  i  la  vàlua 
personal d'aquesta persona és indiscutible i que aquesta persona ve aquí perquè creu 
que pot  millorar  el  seu municipi  i  que pot  desenvolupar una tasca és indiscutible, 
perquè és una persona que al dia d'avui té una feina durant 4 anys, a la Diputació de 
Barcelona. En qualsevol cas, renuncia a un treball per venir a una oferta laboral que se 
li fa aquí.

És normal que amb aquests temes s'intenti  fer política, el  que passa és que se'ns 
acusa, en aquest cas al portaveu del grup Socialista de demagògia. Si en aquest punt 
hi  ha  hagut  alguna  cosa  és  demagògia.  En  aquest  punt  per  part  de  totes  les 
intervencions han estat absolutament demagogues.

El senyor Seguer respon que com la seva.

La presidència continua exposant perquè totes responen a un interès polític del partit 
que fa la intervenció.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, manifesta que vostè diu 
que totes les intervencions han estat  demagògiques o sigui  que està  dient  que la 
intervenció  de  Ciutadans,  que  apel·la  per  la  transparència  del  vostre  procediment 
també ha estat demagògica. És un petit apunt.

La presidència contesta que l'apunt ja veu quin és, i és que cadascun fa la intervenció 
on creu que radica i en moltes asseveracions que es fan i coses que es diuen no són 
veritat  existeix  demagògia.  En  el  moment  que es  diuen  coses  que no  són  veritat 
existeix demagògia.

En  qualsevol  cas  crec  que  el  tema  per  debat,  per  intervenció,  per  claredat,  per 
transparència,  per posar-lo  sobre la  taula no estarà.  Més claredat  que aquesta  és 
difícil.  Aquest  cas  per  1000  vegades  que  ho  discutissin  cadascun  tindria  la  seva 
interpretació, però que el procediment que s'ha utilitzat és un procediment impecable, 
ajustat a llei i que està contemplat per les administracions locals de tot el territori i 
entenem que això és el que ha d'imperar.

 



 

Quan es fan i  s'impulsen diferents polítiques públiques s'han d'efectuar  des  de la 
transparència i des de la claredat i és el que s'ha fet en aquest cas.

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, per al·lusions, explica que la presidència ha dit 
que tots els grups que participen hem fet demagògia.

La presidència ho corregeix i indica que s'ha fet demagògia quan es parlava de coses 
que no eren veritat.

El senyor Urtusol indica que ha dit, així creu que constarà en acta, que tots els grups 
han fet demagògia. He intentat ser el més pulcre i el més educat possible i en cap cas 
he intentat entrar en aquest joc, que em sap greu i que realment em fa llàstima de 
veure com està funcionant el plenari en segons quin punt. Crec que la política hauria 
de ser una altra cosa.

Però ja que realment m'he sentit al·ludit i que realment no volia entrar en aquest tipus 
de joc tampoc no em quedaré callat com un tonto. Demagògia hem fet tots i vostè 
també senyor alcalde. Aquí s'ha parlat de quin cost té el personal per l'Ajuntament. El 
cost del personal és molt diferent al del sou. Una persona que cobra per sou 50.000 € 
a l'Ajuntament de cost no li representa 50.000 €, li costa molt més.

Vostè diu que acaba de renunciar perquè realment vol treballar per Parets. Jo no vull  
entrar a valorar quin són els criteris que té aquest senyor, però és evident que sent  
realistes, és palpable i demostrable que a partir d'avui aquest senyor, insisteixo que no 
volia entrar-hi, tindrà 4 anys de feina garantida. A la Diputació quants dies de feina té 
per davant?

La presidència respon que 4 anys, contractats ara. La demagògia continua. No sé si  
ho sap, però li avanço, que els diferents grups parlamentaris i els diferents grups de la 
Diputació ja han nomenat els seus assessors. No tots, però sí una gran majoria dels 
assessors. Entre 2 dels assessors nomenats pel grup Socialista està en plantilla per 
als propers 4 anys el senyor Francisco de la Torre, per això diem per una assignació 
de 50.000 € com la resta, idèntica que els assessors dels diferents grups, que a dia 
d'avui estan nomenats. Aquesta informació ja li avanço, que sàpiga que 4 anys. Però 
en qualsevol cas si al que faig referència és que es poden tenir moltes interpretacions. 
Corregeixo,  i  quan parlo  de  demagògia  és  quan es  parlen  de coses,  que no  són 
ajustades a la realitat i que serveixen per induir a una opinió i a això és al que feia  
referència.

Ara vostè ha tornat a fer referència al sou, quan ha dit el que costarà. Això jo ha ho sé, 
però quan surten els llistats dels sous de les diferents persones, surt el que li costarà a 
l'Administració o surt quin és el sou que ingressarà brut aquella persona?

Senyor Urtusol hem de ser honestos. Quan es parla del sou d'una persona es parla del 
seu ingrés anual brut.

El  senyor Urtusol  manifesta  que ja  li  dic  que crec que aquest  camí no és bo per 
absolutament per ningú.

La presidència respon que vostè l'ha comentat.

El senyor Urtusol indica que realment m'he sentit al·ludit i molest quan deia que feia 
demagògia i si ho interpreta i rellegeix la meva primera intervenció podrà veure que he 
intentat ser pulcre.

La presidència indica que si s'ha sentit al·ludit, no era la intenció però en qualsevol cas 
tothom ha fet el seu posicionament. És un posicionament clar. Nosaltres simplement 

 



 

dir  que  en  aquest  Ajuntament  els  processos  s'estan  fent  bé.  Crec  que  vostè 
precisament no ho ha qüestionat i que estaria molt bé que tots els ajuntaments del 
nostre territori i del nostre país fessin les coses també així, és a dir bé, perquè s'està 
demostrant que en molts llocs les coses bé no s'estan fent. En aquest cas el punt és 
inqüestionable.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (PSC-CP)

Vots en contra: 8 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC, NOPP, CIU)

Abstencions:  1  (CIUTADANS)

El  secretari  explica  que  d'acord  amb  el  que  preveu  la  normativa  en  cas  que  es 
produeixi un empat en la votació es ratificarà la votació que s'ha efectuat anteriorment i 
en cas de mantenir-se l'empat  decidirà el  vot  de qualitat  del  president.  En cas de 
mantenir-se  els  vots  emesos  quedaria  aprovat  el  punt  per  el  vot  de  qualitat  del 
President.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, pregunta al secretari si són  8 o 9 
vots a favor, o es un vot de qualitat de l'alcalde.

El secretari respon que decideix el vot de qualitat de l'alcalde.

Tots es ratifiquen en la votació i per tant s'aprova amb el vot de qualitat de l'alcalde. 
Per tant,

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 de novembre de 2014 va aprovar la plantilla de  
personal de l'exercici 2015.

La  dotació  de  llocs  de  treball  de  personal  eventual  de  l'Ajuntament,  les  seves  
característiques,  i  les  seves  retribucions  han  de  ser  determinades  pel  Ple  de  la  
corporació al començament del mandat o amb motiu de l'aprovació dels pressupostos  
anuals, i ha d'ajustar-se als límits establerts, d'acord amb la població.

Les plantilles de personal han de incloure els llocs de treball  de personal eventual  
existents a l'Ajuntament.

Vist l'informe favorable de la directora de Recursos Humans a la creació d'una plaça  
d'Assessor/a  en  comunicació  institucional,  grup  A1,  de  la  plantilla  de  personal  
eventual.

Atès  que  per  a  la  retribució  de  l'esmentada  plaça  per  a  l'exercici  2015  existeix  
consignació pressupostaria suficient en el pressupost actual

Fonaments de dret

L'article 89 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en relació al  
contingut de les plantilles de personal.

L’article 12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril, en relació a  
la regulació del personal eventual.

L’article 22 i 104 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, referents a  
les competències del Ple per aprovar el nombre, les característiques i les retribucions  
del personal eventual.

 



 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar la creació d'una plaça d'Assessor/a en comunicació institucional, grup A1,  
de la plantilla de personal eventual, amb una retribució de 45.452,12 € bruts/anuals.

2. Aprovar la modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Parets del  
Vallès per incorporar la plaça d'Assessor/a en comunicació institucional, subordinada a  
l'existència de crèdit en els corresponents pressupostos municipals.

6.  Aprovar,  si  escau,  la  modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 3860/2015).

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Paola Gratacós, i llegeix 
la part dispositiva de l'acord.

Sumem Parets vota a favor.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Seguer, indica que per mantenir la coherència 
amb el punt anterior votarà en contra de la modificació de la relació de llocs de treball, 
hem de dir però, que si la votació fos per separat, és a dir que sinó s'inclogués la plaça 
d'assessor de comunicació, nosaltres votaríem favorablement.

Em semblen correctes les modificacions que se'ns plantegen des de la direcció de 
Recursos Humans pel que fa als 2 llocs de treball de la Policia Local, tant de l'agent 
com del caporal, però no podem votar a favor d'una modificació que incorpora la nova 
plaça d'assessor.

Per altra banda, tal com vam manifestar en la Comissió Informativa, el nostre grup 
polític considera que caldria accelerar l'aprovació de la relació de llocs de treball, una 
reivindicació  de la  plantilla  municipal  de treballadors  i  que serviria  per  corregir  els 
desajustos que es produeixen tal com vam manifestar durant la campanya electoral 
Ara Parets-ERC donarà suport a la valoració si finalment hi ha l'acord necessari entre 
les dues parts.

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, exposa que per part del nostre grup també 
votarem en contra per les mateixes raons que apuntava el  grup d'Ara Parets-ERC. 
Votaríem a favor si  es pogués votar separadament el  tema de la modificació de la 
plantilla del tema de la Policia Local, però com que incorpora la plaça d'assessor, en 
coherència amb la votació del punt anterior votarem en contra.

El  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Raul  Urtusol,  indica  que bàsicament  pels  mateixos 
arguments que han comentat els portaveus d'ERC i NOPP, res a dir tot el contrari. 
Acabar d'endreçar i arreglara tot el tema relacionat i vinculat amb la Policia Municipal, 
per tant aquí estaríem completament a favor.  Estem completament en contra de la 
plaça eventual. Per tant el nostre posicionament serà d'abstenció.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, indica que en la mateixa línia que 
abans el nostre vot serà d'abstenció.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, pregunta un dubte de 
procediment. Podem recórrer el nostre vot?

El secretari respon afirmativament mentre que no es faci el recompte.

La senyora Garcia explica que com que els plens són per debatre, ens posicionem a 
favor  dels  nostres  companys  regidors,  i  el  nostre  vot  també  serà  en  contra  pels 
arguments que han donat.

 



 

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (PSC-CP)

Vots en contra: 7 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC, NOPP)

Abstencions:  2  (CIU, CIUTADANS)

Per tant,

Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 25 de febrer de 2015 va aprovar la modificació de  
la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

El passat 11 de març, l'article 65 de la Llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i  
administratives, va modificar  la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya, en el  
sentit  que  els  funcionaris  dels  cossos  de  policia  local  de  les  categories  d’agent  i  
caporal  de  l’escala  bàsica  es  classifiquen,  a  efectes  administratius  de  caràcter  
econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria  
de funció públic,  redistribuint  els complements de forma que no hi  hagi increment  
retributiu. 

Així  mateix,  la  relació  de  llocs  de  treball,  com  a  instrument  d'organització  de  
l'Ajuntament ha d’incloure els llocs d'eventuals determinats pel Ple a l'inici del mandat  
o en les modificacions de les plantilles de personal que s'acordin.

Vist  l'informe  de  la  directora  de  Recursos  Humans  relatiu  a  la  modificació  de  la  
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

Vist el que disposa l’article 74, de la Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  
Empleado Público.

Atès que la modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb l’article 22 lletra i)  
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local és competència  
plenària.

Disposició addicional setena de la llei 16/1991 de policies locals de Catalunya

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic  
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció  
pública

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, per incorporar el personal eventual i modificar la classificació dels funcionaris  
de la policia  local,  de conformitat  amb el contingut  de l'informe de la Directora de  
Recursos Humans

2. Donar publicitat del present acord al Butlletí Oficial de la Província.

7.  Acordar,  si  correspon,  proposar  al  Departament d’Empresa  i  Ocupació les 
Festes Locals per al 2016 (Exp. 3327/2015).

La presidència llegeix la part dispositiva de l'acord, en què es proposa l’establiment de 

 



 

les Festes  Locals  de la  vila  següents:  Dilluns 25 de  gener  de  2016  (Festa  Major 
d'hivern), i dilluns 25 de juliol de 2016 (Festa Major d'estiu).

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

Atès l'escrit del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en  
el qual informa que inicia la preparació de l'Ordre de Festes Locals a Catalunya per a  
l'any 2016, i  sol·licita que els ajuntaments els facin arribar les seves propostes de  
festes locals.

Fonaments de dret

Article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC número 6888, de 9 de juny,  
per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a l’any  
2016.

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:

- Dilluns 25 de gener de 2016 (Festa Major d'hivern)
- Dilluns 25 de juliol de 2016 (Festa Major d'estiu)

2. Traslladar  l’acord  que  en  resulti  al  Departament  d'Empresa  i  Ocupació  de  la  
Generalitat de Catalunya.

Àrea de Serveis Territorials

8. Aprovar, si procedeix, els resultats de l'auditoria dels mesos d'abril de 2014 a 
març de 2015 i la revisió de preus de l'import del contracte del Servei de recollida 
i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès (Exp. 
942/2015).

Pren la paraula el  regidor de l'Àrea de Via Pública i  Territori,  el  senyor Juzgado,  i 
exposa que com ja vam comentar àmpliament i es va informar de l'Àrea, després dels 
resultats de l'auditoria que es fa a l'empresa de neteja i de recollida, toca ara donar el 
resultat i també aprovar els preus. La revisió de preus ve marcada pel contracte i és 
l'actualització de l'IPC del 85%.

Avui es porta a aprovació el següent:

1. Aprovar una penalització corresponent al període d'abril de 2014 a març de 2015 de 
la retribució per objectius del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus 
sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import de 4.614,16 euros IVA 
exclòs, d'acord amb el resultat de l'auditoria de millora.

2. Aprovar la revisió del preu del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus 
sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès segons el percentatge de variació 
de l'IPC estatal (abril 2014 a abril 2015) per un import de -5.641,27 euros anuals IVA 
exclòs, del mes d'abril de 2015 fins el mes de març de 2016.

 



 

3. Aprovar la proposta de despesa en fase AD/ núm. 920150004886 per un import de 
-4.654,05 euros corresponents a un import base de -4.230,95 euros i un import IVA al 
10% de -423,10 euros, amb càrrec a la partida 2213.1621.22733 Contracte recollida 
escombraries i neteja viària en concepte d'import IPC abril-desembre 2015.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i indica que nosotros estamos a 
favor de todo lo que sea dar soporte a auditar los servicios subcontratados. Parets 
tiene subcontratados diversos servicios como son el tema del agua, la recogida de 
basuras, que en este caso es la que se está evaluando y por tanto entendemos que es 
bueno  que  todos  estos  contratos  que  se  establecen  con  la  Administración  sean 
evaluados por empresas independientes.

Como ha dicho el señor Juzgado en el Pliego de Condiciones se establece un 2%, 
creo que era, del beneficio que puede tener la empresa se le daría si cumple digamos 
con las funciones por las que se contrata. En este caso la empresa, creo que se dijo  
en la Comisión Informativa cobraba simplemente para dejar constancia 8.000 € por el 
servicio, por la auditoria, simplemente para dejar constancia.

Des del punto de vista técnico la auditoría nos parece perfecta. La muestra es muy 
representativa.  Se han tomado muchos puntos.  Evaluamos des del  punto de vista 
técnico que la auditoria se ha realizado de forma correcta y simplemente de alguna 
forma recalcar que aunque la auditoría ha puesto una buena nota a Urbaser, a pesar 
de eso se le aplica una penalización de unos 5.000 €. Entonces de alguna forma este 
dato te manifiesta que el  hecho de auditar y si  las empresas lo hacen mal en sus 
funciones contratadas, pues si se ha hecho mal y se ha hecho bien y se ha penalizado 
con 5.000 € imaginemos si se hace mal lo que se puede penalizar a la empresa por los 
servicios mal prestados.

En este sentido de nuevo remarcar que nuestro posicionamiento es que se auditen 
todos los procesos que se establezcan con empresas subcontratadas. Nuestro voto 
por tanto es a favor.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica el seu grup considera 
que el treball de l'auditoria del control de qualitat del servei de recollida i també del 
transport de residus sòlids urbans i de neteja viària no es correspon amb la sensació 
que té molta de la ciutadania del nostre poble.

El resultat final que tenim de 8.2 sobre 10 ens porta a parlar d'un nivell acceptable, 
segons se'ns va explicar en la Comissió Informativa i ens destacaven el fet que els 
operaris de l'empresa Urbaser complien amb el 99% de la normativa.

El nostre grup no entrarà a valorar com s'ha fet l'auditoria, en quines dates concretes 
de l'any, i quins han estat els moments escollits, però no podem compartir que se'ns 
digui en aquest Ple que el nivell de qualitat sigui alt.

Vostès assenyalen que el resultat final de l'auditoria estableix la penalització de 4.614 
€ més IVA i que en bona part és a causa de l'apartat de conservació i manteniment 
dels contenidors de la via pública i hem de dir que després de tota la problemàtica que 
hem viscut en aquest darrer any en l'entorn dels contenidors, amb la renovació pocs 
mesos abans de les eleccions de contenidors que hem pagat en part i que són de 
menor capacitat  que els anteriors,  considerem que la  xifra de penalització és molt 
baixa. 

Vostès ens diuen que l'auditoria no permet una sanció més alta cap a Urbaser,  de 
manera que ens preguntem què utilitat té un control de qualitat en què si detectem 

 



 

irregularitats  no  podem penalitzar  amb una quantitat  més elevada  a  una  empresa 
determinada.

Parlin en tot cas amb els veïns i veïnes del poble, perquè molts no estan d'acord amb 
aquest resultat i les conclusions de l'auditoria.

El resultat de 8.2 sobre 10 és en part a què s'han doblat les tasques del servei de 
neteja  en el  nostre  poble.  A banda del  treball  que porten a terme els  operaris de 
l'empresa  Urbaser,  el  seu  govern  ha  reforçat  contínuament  aquest  servei  amb 
treballadors dels plans d'ocupació locals i ho han fet bàsicament des del nostre punt 
de vista, per tapar les deficiència que hi havia.

Nosaltres  no  estem en  contra  de  la  convocatòria  de  plans  d'ocupació,  sinó  tot  al 
contrari. Creiem que s'ha d'apostar fermament per aquest tipus de contractació, però 
diversificant perfils, però el que no pot ser és que a més de pagar 1.4 milions d'euros a  
Urbaser afegim la despesa de neteja que suposen els plans d'ocupació.

Del carrer les sensacions que ens arriben és que hi ha zones del poble que es neteja 
sobre net, i altres estan més abandonades. Vostès consideren que el nivell de qualitat 
de la neteja de les zones industrials realment consideren que és optim? 

Durant moltes setmanes observem com s'acumula la brossa i les deixalles i la neteja 
d'aquests espais no és l'adequada.

Per  altra  banda,  considerem que  el  seu  govern  a  més  de  penalitzar  a  l'empresa 
Urbaser hauria de pressionar perquè es produís una millora en els contenidors, un fet 
molt comentat per la ciutadania.

I un capítol a part mereixen els contenidors soterrats al nostre poble, perquè hi ha 
determinades zones en què aquest tipus d'estructures estan encara avariades des de 
fa molts mesos.  En el  seu moment la instal·lació dels contenidors va suposar una 
important  inversió  per  part  de  l'Ajuntament.  Vostès  ens  van  dir  en  la  Comissió 
Informativa que algunes empreses que els van instal·lar ja han tancat i que ara no els 
poden reparar. 

Nosaltres  des  d'Ara  Parets-ERC,  els  hi  diem  que  busquin  solucions  que  són  qui 
governen el nostre poble. Per tot el que hem explicat, el nostre posicionament serà 
d'abstenció.

El NOPP vota en contra.

El portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, indica que tornaran a dir el que han dit  
sempre,  que normalment  el  que comença malament  acostuma a acabar  pitjor.  No 
volem recordar com es va iniciar aquest contracte a dos mesos pràcticament de l'inici 
de l'anterior legislatura de 2011 i hem viscut durant 4 anys una sèrie de situacions, que 
sempre hem hagut de rebutjar.

Ara no m'estendré perquè crec que no és el  moment,  però és evident que aquest 
contracte està ple de complicacions, de conflictes i en tots ells sempre, sempre ha 
acabat perdent l'Administració, l'Ajuntament i per tant tots els ciutadans de Parets. És 
per això que nosaltres votarem en contra.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, explica que nosaltres a l'anterior 
legislatura no teníem representació i  per tant  no hem revisat  aquest  contracte que 
havia fet el Partit Socialista amb Urbaser i el tema de l'auditoria tampoc l'hem pogut  
revisar i per la nostra part el nostre vot és d'abstenció.

 



 

El regidor de l'Àrea de Via Pública i Territori, el senyor Juzgado, explica que seria molt 
fàcil per mi caure en el tema de la demagògia, per tant esborre-ho-la encara que acabi 
de dir  la paraula. De totes formes senyor Seguer, nosaltres no vam dir que no es 
podien arreglar els contenidors soterrats, vam dir que tenien dificultats, perquè quan 
tanca l'empresa hem de buscar una altra, i per tant és més difícil, però no vam dir que 
no es podien arreglar.

El senyor Seguer indica que es va dir que de forma immediata no es podien arreglar.

El senyor Juzgado manifesta que si vostè va intervenint, jo també hauré de fer-lo quan 
vostè intervingui. Ho dic perquè aquestes paraules no van sortir dels tècnics i en tot 
cas va ser un comentari meu a la Comissió Informativa, i ja li dic que no posi en la 
meva boca paraules que no vaig dir.  Jo no vaig dir  que no es poguessin arreglar. 
Evidentment hem de buscar un nou fabricant que ho faci i ho arregli, i això a vegades 
és més lent, perquè el que no té la marca a vegades no vol assumir la responsabilitat, 
però no significa que no es puguin arreglar, s'estan arreglant de fet, potser no amb la 
rapidesa que ens agradaria a tots, però s'estan arreglant.

Quant  al  tema  de  l'auditoria,  aquesta  la  realitza  una  empresa  externa  i  no  som 
nosaltres qui dient ni 4.000 € ni 3.000 € ni 6.000 €, i si ho han fet bé o malament, sinó 
que és l'empresa auditora, la qual jo crec que té certa solvència, per mi la té tota. Si la 
canviessin s'haurien d'adaptar els plecs de l'auditoria i per tant jo entén que és una 
empresa amb solvència i no qüestionaré mai els seus resultats, però els resultats de 
l'auditoria no els diu l'equip de govern, sinó que ho diu l'empresa auditora.

Les auditories s'han fet en tres cops a l'any. Octubre-novembre, gener-febrer i abril. En 
aquests períodes han tingut lloc les auditories i el tema pel qual se'ls sanciona és pel 
que ha dit vostè el dels contenidors, els altres s'han trobat bé. També puntua el global 
per arribar al 8.2, si només puntuessin els contenidors, potser estaríem per sota de 
l'aprovat,  però  la  resta  de conceptes que també s'auditen han sortit  bé.  Hi  ha un 
incompliment  del  16.9%, que arrodonim a un 17% de resultes del  mal  estat  i  del  
manteniment dels contenidors, entre ells quan és manteniment també és neteja i per 
tant tota la penalització està enfocada en els contenidors.

Evidentment  que  l'empresa  no  comparteix  la  nostra  opinió,  i  molt  menys  el  de 
l'empresa auditora, però és el seu problema, nosaltres continuem apretant a aquesta 
empresa perquè el servei sigui el que se li demana i millorable, sempre és millorable. 
Ja li dic que aquest 8.2 és una puntuació global que inclou altres conceptes i no només 
els dels contenidors.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, indica que suscribimos lo que 
dice Francesc. Esto es una evaluación técnica que no da más pie a una evaluación 
política, los contratos del servicio de trabajo no tienen lugar en este caso.

Por otro lado me ha hecho gracia el comentario del Manuel Losada que no estaban en 
el  consistorio  y  por  tanto  no  pueden  evaluar  el  contrato.  Recuerdo  que  hay  un 
procedimiento que se denomina instancia en que cualquier ciudadano puede pedir un 
contrato y evaluarlo. Por lo tanto no hace falta que el señor Losada hubiera estado en 
el consistorio para evaluar y emitir un juicio de valor aquí del contrato.

La  presidencia  indica  al  señor  Molina  que si  en  un  tema como este  se  entra  en 
alusiones, lo digo porque entonces es inevitable el tema de alusiones. Es aquello que 
hablaba antes. Yo entiendo que muchas veces es difícil, que se hace constantemente 
pero si intentamos no hacer sobretodo alusiones directas, lo digo porqué yo entiendo 
que luego el señor Losada me va pedir la palabra por alusiones. Se lo explico porque 

 



 

luego es en un debate a dos, que no es la función de un Pleno. Cuando hay dos que 
están hablando se están aludiendo constantemente.  Es iniciar un camino de difícil  
gestión para la presidencia. Le agradecería que lo tuviese en cuenta.

El señor Molina continua exponiendo que simplemente es una valoración. Nosotros 
como  cualquier  otro  documento  que  recibimos,  evidentemente  no  estamos  en  el 
consistorio y lo valoramos porqué ese documento está disponible para el ciudadano. 
Simplemente era una apreciación que no me parecía del todo correcta.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 11 (PSC-CP, SUMEM PARETS)

Vots en contra: 2 (NOPP, CIU)

Abstencions:  4  (ARA PARETS-ERC, CIUTADANS)

Per tant,

Relació de fets

1. El Ple de l'Ajuntament de data 23 de juliol de 2014 va aprovar la revisió de preus del  
contracte fins el mes de març de 2015 per un import anual, que es desglossa en una  
part 1.106.131,72 euros IVA exclòs que s'ha de revisar anualment amb el 85% de l'IPC 
anual (-0,6%), i una part fixa de 102.350,20 euros.

2. En cadascuna de les certificacions mensuals del contracte es realitza la retenció  
prevista al  Plec de condicions del  2% de retribució per objectius,  que pel  període  
d'abril de 2014 a març de 2015 s'estableix en un import de 24.113,42 euros IVA exclòs.

3. Per part de Lovic Disseny i Control de Serveis Urbans s'ha realitzat l'auditoria de  
control de qualitat del servei corresponent al període d'abril de 2014 a març de 2015  
amb una proposta de penalització de 4.614,16 euros IVA exclòs.

4. D'acord  amb  l'informe  emès  pel  secretari  accidental  el  preu  del  contracte  una  
vegada aplicada la revisió de preus, és d'un import anual fins el mes de març de 2016  
d'1.202.840,65 euros IVA exclòs,  i  s'informa favorablement el  resultat  de l'auditoria  
dels serveis.

Fonaments de dret

L'article 89 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el  
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en endavant TRLCSP, estableix  
que  els  contractes  de  les  Administracions  Públiques  tindran  lloc  en  els  termes  
establerts en el Capítol II de la referenciada Llei.

La  clàusula  24  dels  Plecs  de  clàusules  administratives  que  regeix  el  contracte  
estableix la fórmula per efectuar la revisió de preus.

La Disposició Addicional Segona del TRLCSP disposa que seran competència del Ple  
els  contractes  que superin  el  10% dels  recursos ordinaris  del  pressupost  i  els  de  
caràcter plurianual quan la seva duració sigui superior als quatre anys.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar una penalització corresponent al període d'abril de 2014 a març de 2015 de  
la retribució per objectius del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus  
sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import de 4.614,16 euros IVA 

 



 

exclòs, d'acord amb el resultat de l'auditoria de millora.

2. Aprovar la revisió del preu del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus  
sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès segons el percentatge de variació  
de l'IPC estatal (abril 2014 a abril 2015) per un import de -5.641,27 euros anuals IVA  
exclòs, del mes d'abril de 2015 fins el mes de març de 2016.

3. Aprovar la proposta de despesa en fase AD/ núm. 920150004886 per un import de  
-4.654,05 euros corresponents a un import base de -4.230,95 euros i un import IVA al  
10% de -423,10 euros, amb càrrec a la partida 2213.1621.22733 Contracte recollida  
escombraries i neteja viària en concepte d'import IPC abril-desembre 2015.

4. Notificar el present acord a Urbaser, SA.

9. Aprovar, si escau, la memòria de l’actuació i el pressupost per l’any 2015 de 
l’Oficina Local d’Habitatge compartida entre el municipis de Parets del Vallès i de 
Montmeló,  i  la  pròrroga del  conveni  de col·laboració relatiu  a  l’Oficina Local 
d’Habitatge i del conveni relatiu al Programa de Mediació (Exp. 340/2015).

Pren la paraula el  regidor de l'Àrea de Via Pública i  Territori,  el  senyor Juzgado,  i 
explica que en data 31 de desembre de 2014, els Ajuntaments de Parets del Vallès i 
Montmeló, van manifestar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la seva voluntat de 
renovar els convenis de gestió compartida de l’Oficina Local de Habitatge (OLH) per 
l’any 2015.

En data 13 de març de 2015, es va rebre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les 
addendes de pròrroga pel 2015, del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge i del conveni relatiu al Programa de Mediació. 

L'informe s'adjunta a la Memòria i el pressupost de l'OLH per al 2015, si volen després 
entrem, però es va donar àmplia informació a la Comissió Informativa, però si volen 
alguna dada després no tindrà cap problema en donar-la.

Es proposa al Ple els acords següents:

1. Aprovar la memòria de l’actuació i el pressupost per l’any 2015.

2. Aprovar les addendes de pròrroga pel 2015, del conveni de col·laboració relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge i del conveni relatiu al Programa de Mediació, d’acord amb 
les propostes que s’adjunten.

3. Establir que la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge compartida entre el municipis de 
Parets del Vallès i de Montmeló, serà assumida per l’Ajuntament de Parets del Vallès.

4.  Comunicar  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  que  les  aportacions 
econòmiques derivades del conveni, es tramitin a favor del compte que s'especifica e 
l'Ajuntament.

5. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a l’aprovació i execució dels actes 
necessaris per al desenvolupament de l’acord, així com per modificar els termes no 
substancials dels convenis, si s’escau.

6. Facultar de manera expressa al Secretari de la corporació, per a què amb el vist i 
plau del President del mateix lliuri  quantes certificacions totals o parcials que de la 
present acta o dels seus acords es precisin.

7.  Comunicar  els  presents  acords,  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  i  a 

 



 

l’Ajuntament de Montmeló.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, indica que teniendo en cuenta la 
información  que  recibimos  en  la  Comisión  Informativa,  que  fue  amplia  y  que 
posteriormente el anterior gerente, el director de la Oficina de Habitatge lo amplió con 
muchos datos enviados vía correo electrónico, nosotros tenemos la posición de que 
cualquier política pública en favor del habitatge públic es buena. No entraríamos en 
discusiones del coste o no coste y demás, pero aceptar subvenciones de la Generalitat 
para gestionar pisos de protección, de alquiler social es buena, el ayudar a la gente a 
poder pedir recursos también para pagar el propio alquiler también es bueno y nuestro 
posicionamiento en este caso seria favorable.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, explica que el seu grup donarà 
suport a la Memòria i al pressupost per al 2015 de l'Oficina Local d'Habitatge, que està 
compartida entre Parets i  Montmeló, i  també aquesta pròrroga que plantejaven del 
conveni de col·laboració entre els dos municipis i  el conveni relatiu al programa de 
mediació,  malgrat  que  l'habitatge  no  es  tracta  d'una  competència  municipal, 
considerem que aquesta oficina que es va posar en funcionament al 2008 ha estat una 
bona iniciativa i  volem destacar també l'aportació en aquest àmbit  que està fent la 
Generalitat de Catalunya amb més de 29.000 € l'any.

També considerem raonable la  quantitat  d'habitatges gestionats per l'oficina  durant 
l'any passat, que van ser 24 i valorem positivament el fet que durant el 2014 gairebé 
es tramitessin 200.000 € en ajudes com explicava el responsable de l'oficina, el Juanjo 
Sierra.

Considerem molta feina a fer i en aquest àmbit els demanem que potenciïn encara 
més  el  lloguer  de  l'habitatge  social,  però  quan  parlem  d'habitatge  social  Ara 
Parets-ERC  es  refereix  a  l'habitatge  social  de  veritat,  que  sigui  accessible 
econòmicament als sectors de la nostra població que gairebé no tenen recursos i que 
per tant no poden pagar les quantitats que el mercat immobiliari demana.

En el nostre programa electoral vam proposar la creació d'un parc d'habitatge social, 
que posaria fre a aquesta problemàtica que hi ha al poble i en aquest àmbit continuem 
esperant a què el seu govern ens digui quantes multes econòmiques han imposat a les 
entitats bancàries que tenen pisos buits a Parets. 

Recordem  que  al  març  de  l'any  passat  s'aprovaven  una  seguit  de  mocions 
presentades per la PAH, que es van aprovar per unanimitat a més a més, però que fins 
ara no s'ha fet pública si hi ha hagut alguna multa econòmica, per tant  estaria bé que 
el senyor alcalde seguís les passes del seu company de partit a Terrassa, que en el 
seu dia va ser pioner o de l'alcaldessa de Barcelona que en el seu primer mes en el 
govern ja ha sancionat als bancs i sembla que tenim silenci des de fa un any i mig.

Tornant però al punt que ens ocupa tal com dèiem a l'inici, el nostre vot serà favorable.

El NOPP, CiU i Ciutadans s'abstenen.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 14 (PSC-CP, SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC)

Vots en contra: 0 

Abstencions:  3  (NOPP, CIU, CIUTADANS)

 



 

Per tant,

Relació de fets

L’Oficina Local d’Habitatge de Parets del Vallès, Montornès del Vallès i Montmeló, es  
va crear mitjançant un conveni interadministratiu, de data 17 de juny de 2008.

L’Ajuntament  de  Montornès del  Vallès,  va  renunciar  al  febrer  de 2012 a  la  gestió  
compartida  de l’OLH i  des  de llavors el  conveni  de col·laboració  ha estat  renovat  
successivament pels Ajuntaments de Parets del Vallès i Montmeló, a la darrera ocasió  
mitjançant conveni formalitzar en data 10 de març de 2014.

En data 31 de desembre de 2014, els Ajuntaments de Parets del Vallès i Montmeló,  
van manifestar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la seva voluntat de renovar els  
convenis de gestió compartida de l’OLH per l’any 2015.

En data 13 de març de 2015, es va rebre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les  
addendes de pròrroga pel 2015, del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local  
d’Habitatge i del  conveni relatiu al  Programa de Mediació. Annex a aquest informe 
s’adjunta la memòria i el pressupost de l’Oficina Local d’Habitatge per l’exercici 2015,  
així com l’informe d’activitats de l’Oficina Local d’Habitatge de l’any 2014.

Fonaments de dret

La  llei  18/2007,  de  28  de  desembre,  del  dret  a  l'habitatge,  el  Pla  per  al  dret  a  
l’habitatge, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions  
públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, 3 agost, de règim  
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La llei 13/2009, de 22 de juliol, en quant a les funcions que atorga a l’Agència de  
l’Habitatge  de  Catalunya,  corresponents  a  l’execució  i  la  gestió  de  les  polítiques  
d’habitatge que són competència de la Generalitat i que unifica l’activitat d’Adigsa i del  
Departament del Govern de la Generalitat, competent en matèria d’habitatge.

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge de Catalunya.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar la memòria de l’actuació i el pressupost per l’any 2015.

2. Aprovar les addendes de pròrroga pel 2015, del conveni de col·laboració relatiu a  
l’Oficina Local d’Habitatge i del conveni relatiu al Programa de Mediació, d’acord amb 
les propostes que s’adjunten.

3. Establir que la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge compartida entre el municipis de  
Parets del Vallès i de Montmeló, serà assumida per l’Ajuntament de Parets del Vallès.

4. Comunicar  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  que  les  aportacions  
econòmiques derivades del conveni, es tramitin a favor de:

 Ajuntament de Parets del Vallès
 CatalunyaCaixa
 CIF: P0815800H
 CC: ES04 2013 0057 11 0500000165

5. Facultar a l’alcalde president de la corporació per a l’aprovació i execució dels actes  
necessaris per al desenvolupament de l’acord, així com per modificar els termes no  

 



 

substancials dels convenis, si s’escau.

6. Facultar de manera expressa al Secretari de la corporació, per a què amb el vist i  
plau del President del mateix lliuri quantes certificacions totals o parcials que de la  
present acta o dels seus acords es precisin.

7. Comunicar  els  presents  acords,  a  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  i  a  
l’Ajuntament de Montmeló.

Annexos

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS, 
PER AL’ANY 2015, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 

Barcelona,  31 de desembre de 2014

REUNITS

D’una  banda,  el  senyor  Jaume  Fornt  i  Paradell,  director  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 
2 de novembre. 

D’una altra, el senyor Antoni Guil i Roman, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló.

I d’una altra el senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,

MANIFESTEN

 En  data  28/03/2014  es  va  formalitzar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de 
l’Habitatge de Catalunya,l’Ajuntament de Montmeló i Parets del Vallès, relatiu al Programa 
de mediació per al  lloguer social  d’habitatges d’aquestsmunicipis, que tenia per objecte 
establir  els  termes  i  les  condicions  de  la  col·laboració  entre  les  parts  per  impulsar  el 
programa mitjançant la Borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de 
la gestió d’aquests serveis en el territori, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat  
per Decret 75/2014, de 27 de maig.

 En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, 
i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del  
termini inicial.”

 Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social mitjançant la 
Borsa de mediació, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2015,

Per tot  això,

ACORDEN

 



 

1. Prorrogar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya, 
l’Ajuntament de Montmeló i Parets del Vallès, relatiu al Programa de mediació per al lloguer 
social d’habitatges en aquests municipis, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre  de  2015,  el  qual  té  per  objecte  establir  els  termes  i  les  condicions  de  la 
col·laboració entre les parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per 
facilitar a la ciutadania la proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori. 

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 28/03/2014, acordant que:

2.1.Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran 
per al 2015, les següents:

a) L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), 
serà de 450  €,  o 475 € en cas de desplaçaments  per  a  captació  d’habitatges  d’altres 
localitats.
b) L’import per actuacions de gestió i  seguiment de contractes anteriors, establert en el 
pacte quart 1), serà de 200 €
c) L’import del  pagament fix en concepte de bestreta i  a compte de l’aportació màxima 
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 3.600,00 €.
d) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 7.175,00 €

2.2.  La  clàusula  de  garantia  de  pagament  establerta  en  l’Annex  del  conveni  queda 
substituïda per una nova clàusula que s’incorpora com a Annex d’aquesta addenda.

3. Les certificacions que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar 
les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, han de 
ser  signades  per  l’interventor,  o  excepcionalment,  pel  secretari  de l’ens  local  i  han de 
justificar la totalitat de l’import atorgat per la prestació dels serveis. La darrera certificació es  
presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb  data 31 de desembre de 2015. 

Els  pagaments  de  les  aportacions  econòmiques  previstes  en  aquesta  addenda,  es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2015.

5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2015.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per triplicat, en el lloc i 
en la data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell Sergi Mingote Moreno

Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament de 
l’Habitatge de Catalunya Parets del Vallès

Antoni Guil i Roman

Alcalde de  l’Ajuntament de Montmeló

 



 

ANNEX  

Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament  amb l’import  previst  a la clàusula  Segona i 
aquest s’obliga a executar el  pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest  
establerts. Així mateix, ha de  justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions 
que preveu la clàusula Tercera, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament 
amb  aquesta  documentació,  l’escrit  de  proposta  de  pagament  sol·licitant  l’abonament  de 
l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos reconegui l’obligació.

Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes 
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi  
efectuat el pagament, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als 
efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de  
Règim Local.

No obstant, si en els termes previstos en el  conveni,  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest  haurà 
d’esmenar o rectificar l’error.  Rebuda la nova documentació, l’Agència en el  termini  de dos 
mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de 
quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer 
termini  sense que s’hagi  efectuat  el  pagament i  previ  requeriment en la forma i  condicions 
previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de 
l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.

Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

El director L’alcalde

 



 

ADDENDA  DE  PRÒRROGA  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  I  ENCÀRREC  DE 
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS 
DE PARETS DEL VALLÈS I DE MONTMELÓ, PER A L’ANY 2015, RELATIU A L’OFICINA 
D’HABITATGE D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL 

Barcelona,  31 de desembre de 2014

REUNITS

D’una  banda,  el  senyor  Jaume  Fornt  i  Paradell,  director  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les 
funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 
2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Sergi Mingote Moreno, alcade de l'Ajuntament de Parets del Vallès i el 
senyor Antoni Guil i Roman, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló.

Ambdues parts  es reconeixen recíprocament la capacitat  legal necessària per  a formalitzar 
aquest conveni, i a aquest efecte,

MANIFESTEN

 En  data  10/03/2014  es  va  formalitzar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Agència  de 
l’Habitatge de Catalunya i els Ajuntaments de Parets del Vallès i de Montmeló, relatiu a 
l’oficina d’habitatge situada a Parets del Vallès, que tenia per objecte establir els termes i 
les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis 
en matèria  d’habitatge respecte de diverses  tasques competència  de la  Generalitat  de 
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de  
maig.

 En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, 
i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del  
termini inicial.”

 Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge, amb la finalitat de mantenir el 
seu funcionament durant l’any 2015,

Per tot  això,

ACORDEN

6. Prorrogar  el  conveni  de col·laboració  entre  l’Agència  de l’Habitatge  de Catalunya  i  els 
Ajuntaments  de  Parets  del  Vallès  i  de  Montmeló,  relatiu  a  l’oficina  d’habitatge  d’àmbit 
supramunicipal situada a Parets del Vallès, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2015, el  qual  té per  objecte establir  els termes i  les condicions de la 
col·laboració  entre  les  parts  per  a  l’assessorament  i  la  gestió  de  serveis  en  matèria 

 



 

d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis  
relatius a l’habitatge.

7. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/03/2014, acordant que:

2.1Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2015, 
les següents:

a)  L’import  del  pagament  fix  per  serveis  bàsics  establert  en  el  pacte  quart,  a)  del 
conveni, serà de 17.462 €.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 22.118 
€.

2.2  La  clàusula  de  garantia  de  pagament  establerta  en  l’Annex  II  del  conveni  queda 
substituïda per una nova clàusula que s’incorpora com a Annex d’aquesta addenda

8. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les  
aportacions  econòmiques atorgades per  l’Agència  de l’Habitatge de Catalunya,  s’ha de 
lliurar  amb  data  31  de  desembre  de  2015,  i  ha  de  ser  signada  per  l’interventor,  o 
excepcionalment,  pel  secretari  de l’Ajuntament  de Parets del  Vallès i  ha de justificar  la 
totalitat  de l’import  atorgat,  tant  pel  que  fa  a  l’activitat  desenvolupada,  com també als 
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina. 

Els  pagaments  de  les  aportacions  econòmiques  previstes  en  aquesta  addenda,  es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

9. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2015.

10. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2015.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per triplicat, en el lloc i  
en la data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell Sergi Mingote Moreno

Director de l’Agència de Alcalde de l'Ajuntament de   
l’Habitatge de Catalunya               Parets del Vallès 

Antoni Guil i Roman

Alcalde de l’Ajuntament de Montmeló

 



 

ANNEX  

Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament  amb l’import  previst  a la clàusula  Segona i 
aquest s’obliga a executar el  pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest  
establerts. Així mateix, ha de  justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions 
que preveu la clàusula Tercera, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament 
amb  aquesta  documentació,  l’escrit  de  proposta  de  pagament  sol·licitant  l’abonament  de 
l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos reconegui l’obligació.

Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els termes 
previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi  
efectuat el pagament, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als 
efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de  
Règim Local.

No obstant, si en els termes previstos en el  conveni,  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest  haurà 
d’esmenar o rectificar l’error.  Rebuda la nova documentació, l’Agència en el  termini  de dos 
mesos ha de notificar la seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de 
quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer 
termini  sense que s’hagi  efectuat  el  pagament i  previ  requeriment en la forma i  condicions 
previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de 
l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.

Per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya Per l’Ajuntament de Parets del Vallès

El director L’alcalde

10. Verificar, si correspon, el Text refós del Pla Especial en sòl no urbanitzable de 
la  Masia  de  Can  Serra,  redactat  per  l'arquitecta  Susanna  Escriu  Vilalta  i 
promogut pel senyor Josep Maria Buxo Carreras (Exp. 289/2014).

Pren la paraula el  regidor de l'Àrea de Via Pública i  Territori,  el  senyor Juzgado,  i 
llegeix la proposta d'acord relativa a la verificació del Text refós del Pla Especial en sòl 
no urbanitzable de la Masia de Can Serra.

En aquest Pla es deia que calia definir clarament els elements a protegir, per tant pel  
que fa als edificis cal protegir el volum principal de la masia, els coberts adossats i la  
torre de vi, així com també la cabana.

Pel que fa a l'entorn protegir tot l'ambient restant, l'era, el pou i els quadres lledoners.

També demanava excloure dels  béns catalogats els coberts aïllats a ponent  de la 
masia, és a dir el cobert gran i el galliner, així com el galliner adossat al volum principal  
a nord.

 



 

Per últim, ajustar els tipus d'actuacions i els usos permesos, tant a la normativa com a 
la documentació gràfica de la modificació que ens demanen incorporar.

El  regidor  de  Sumem Parets,  el  senyor  Antonio  Molina  indica  que  el  procediment 
estava ben fet i donarem recolzament a la proposta.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, votarà a favor de la verificació 
del Text refós del pla especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra, ja que 
el  nostre  grup  troba  adequades  les  noves  prescripcions  de  la  Comissió  Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona, que com bé comentàveu a la Comissió Informativa, la cap 
de l'Àrea, augmenta la protecció en zones com l'era, el pou, i lledoners i rebaixen dos 
descoberts.

També valorem molt positivament la iniciativa privada de destinar la masia per instal·lar 
un establiment  de restauració  slow food,  així  com els  nous usos de turisme rural, 
activitats artesanals i també artístiques, de manera que votarem a favor. 

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que per part del nostre grup voldríem 
fer  dues  apreciacions.  També  votarem  a  favor  encara  que  volem  fer  aquestes 
apreciacions.

A nosaltres ens preocupa una mica que el pla no reculli una zona de pàrquing. Això ja 
ho van manifestar en el seu moment i després m'agradaria si es pogués concretar si el 
cobert que exclou o un dels coberts que exclou la Comissió d'Urbanisme és entrant a 
la masia, el que queda a mà esquerra o no, si són uns de posteriors a prop del bosc.  
Si es pogués aclarir m'agradaria. En tot cas votarem a favor.

El portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i manifesta que serem coherents amb el 
que vam fer a l'aprovació inicial, en que vam dir que qualsevol iniciativa privada valia la 
pena reconèixer-la. Vam votar a favor i avui tornarem a ratificar el mateix vot.

Sí que volem sobretot insistir que ens preocupava en aquells moments el tema dels 
usos, ja que és una zona que està a prop d'una zona habitada i  que els usos no 
generin qualsevol molèstia als veïns de la zona.

Ciutadans vota a favor.

El regidor de l'Àrea de Via Pública i Territori, el senyor Juzgado, indica que sense voler 
incórrer en error, crec que si entres pel camí de Can Serra és el cobert gran, en el 
costat nord com indica el document.

La senyora Martí manifesta que el document menciona dos.

El senyor Juzgado respon que com a cobert només un i després parla de galliners.

Tots els grups voten a favor, per tant,

Relació de fets

En data 22 d'abril de 2014 i número de registre 7409, es presenta el Pla Especial de la  
Masia de Can Serra, redactat per l'arquitecte Susanna Escriu Vilalta i promogut per el  
Sr.  Josep  Maria  Buxo  Carreras,  amb  l'objecte  de  procedir  a  la  reconstrucció  i  
rehabilitació, establint  les condicions d'ús i ordenació de l'edificació de la Masia de  
Can Serra, i sol·licitant la seva tramitació. Aquesta documentació va ser completada  
en data 8 de juliol de 2014.

L’àmbit del Pla Especial és una parcel·la situada en sòl no urbanitzable amb front a  
l’avinguda Lluís Companys, número 26 de Parets del Vallès.

 



 

La masia de Can Serra es troba inclosa dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni  
Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic del municipi de Parets del Vallès,  
fitxa 29, en el que es considera Bé Cultural d’Interès Local.

En sessió de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2014 es va aprovar inicialment el  
Pla Especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra, es va acordar sol·licitar  
els informes als organismes afectats per llurs competències i sotmetre a informació  
pública mitjançant la seva publicació en el BOP i en el diari Nou9.

Consten en l'expedient els informes favorables de l'Agència Catalana de l'Aigua, del  
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, del Institut cartogràfic i geològic de  
Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i del Departament de Cultura, tots ells  
amb informe favorable.

També  consta  a  l'expedient  de  referència  no  es  van  formular  al·legacions  ni  
suggeriments en el termini d'informació pública, el qual va ser ampliat d'acord amb el  
que disposa la disposició addicional desena del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Posteriorment, per acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de gener de 2015 es  
va aprovar provisionalment el Pla especial de referència i el seu trasllat a la Comissió  
Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

En  data  10  de  juny  de  2015,  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  va  aprovar  
definitivament el Pla Especial de la Masia de Can Serra de Parets del Vallès, promogut  
per  l'arquitecte  Susanna  Escriu  Vilalta  i  promogut  per  el  Sr.  Josep  Maria  Buxo  
Carreras, tot condicionant la seva executivitat a la presentació d'un Text Refós que  
recollís les prescripcions que es feien constar a la part dispositiva de l'acord.

Els  redactors  del  Pla  especial  han presentat  a  l'Ajuntament  el  Text  Refós  del  Pla  
Especial  de  la  Masia  de  Can  Serra  de  Parets  del  Vallès  tot  incorporant  les  
prescripcions  establertes  a  la  part  dispositiva  de  l'acord  de  la  Comissió  Territorial  
d'Urbanisme de data 10 de juny.

En  data  8  de  setembre  de  2015  els  Serveis  tècnics  municipals  han  informat  
favorablement que l'òrgan competent verifiqui el referenciat Text Refós.

En  data  10  de  setembre  d’enguany  els  Serveis  jurídics  municipals  han  informat  
favorablement la verificació pel Ple de l'Ajuntament del Text refós del Pla Especial de  
la Masia de Can Serra de Parets del Vallès.

Fonaments de dret

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,  del Text refós de la Llei  d'Urbanisme en  
relació als plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable i la seva tramitació.

El  text  refós  del  PGO  de  Parets  del  Vallès,  al  qual  la  Comissió  d’Urbanisme  de  
Barcelona va donar conformitat en sessió de 22 de febrer de 2007.

El  Pla  Especial  de  Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic,  Arqueològic,  Urbanístic  i  
Paisatgístic del  municipi  de Parets del Vallès,  fitxa 29,  en el  que es considera Bé  
Cultural d’Interès Local, amb conservació del volum, les façanes, la coberta i l’era. 

L'article i 22.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del règim Local, en relació a la  
competència del Ple per l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal de plans i  
demés instruments d'ordenació previstos a la legislació urbanística.

 



 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Verificar el Text refós del Pla Especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can  
Serra,  redactat  per  l'arquitecte Susanna Escriu Vilalta  i  promogut  per  el  Sr.  Josep  
Maria Buxo Carreras, amb l'objecte de procedir a la reconstrucció i rehabilitació de la  
Masia  i  establir  les  condicions  d'ús  i  ordenació  de  l'edificació,  que  incorpora  les  
prescripcions establertes a la part  dispositiva de l'acord d'aprovació definitiva de la  
Comissió Territorial d'Urbanisme 

2. Trametre el Text Refós del Pla Especial a la Comissió Territorial d'Urbanisme de  
Barcelona als efectes escaients.

3. Notificar el present acord als interessats que consten en l'expedient.

11.  Proposta  de  resolució  d'Adhesió  a  l'Associació  de  Municipis  per  la 
Independència (AMI) (Exp. 3792/2015).

Intervé el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i indica que tal com es 
va quedar i que no passi com en últim Ple que no es va seguir un ordre, qui llegeix el  
text de la moció és el grup que la presenta, tot i que també donen suport conjuntament 
CiU i NOPP. Pregunta quin criteri se segueix en l'ordre d'intervenció dels partits.

La presidència pregunta que del que m'està parlant amb qui ho ha parlat.

El senyor Seguer respon que en el darrer Ple que va haver-hi la confusió.

La presidència manifesta que en qualsevol cas el punt es porta com s'ha fet sempre. 
Aquí l'únic que li preguntava era si la lectura la feia el grup municipal o el secretari.  
Vostè ha parlat després sobre qüestions d'ordre.

El senyor Seguer indica que d'això vam parlar en el darrer Ple ordinari, que ho havíem 
de decidir, perquè l'ordre va ser totalment desordenat en l'anterior Ple.

La presidència explica que les intervencions es faran com s'han fet fins ara, sempre. 
Començarà Sumem Parets, etc. Perquè quina és la proposta?

El senyor Seguer respon que per ordre de votació.

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, indica que ell va entendre la última vegada que 
un  partit  va  presentar  una  moció  que  va  haver-hi  una  mica  de  desgavell,  es  va 
comentar que en tot cas que el  grup que presentava la moció era qui podia fer la 
ponència, sinó la feia el secretari, i que el ROM a partir d'aquí establia el grup amb 
major representació fins al grup de menys representació, que per tant el primer en 
posicionar-se en tot cas hauria de ser el grup que té més regidors, en aquest cas el 
PSC. Això és el  que vaig entendre jo el  dia en què es va parlar.  No és així  quan 
realment és un punt de l'ordre del dia, perquè vostès són l'equip de govern i nosaltres 
som oposició,  però  que  amb  les  mocions  el  ROM establia  que  el  primer  que  es 
posicionava era el grup amb major representació.

La presidència explica que aquí és al revés, perquè aquest és un punt i no moció. És 
un punt de l'ordre del dia. Després venen les mocions. En qualsevol cas és un punt de 
l'ordre del dia, i el que es comenta de l'exposició sí que és un tema en què no hi ha  
cap tipus de problema, en qualsevol cas nosaltres, com a grup majoritari no tenim cap 
tipus de problema, però que sapiguem que sobre això no hi ha cap tipus d'acord i no 
recordo que en la Junta de Portaveus els portaveus arribessin a cap tipus d'acord 
sobre aquest punt. 

 



 

Pregunta si és així com vol que es realitzi el portaveu d'Ara Parets-ERC.

El senyor Seguer indica que si és un punt continuem com si fos qualsevol altre punt 
del Ple.

La presidència explica que mentre ell ha estat alcalde del consistori i mentre hem estat 
molts dels que estem aquí regidors en altres èpoques i parla de bastants anys sempre 
s'ha seguit l'ordre que havíem seguit fins el dia d'avui. Aquí es proposa un canvi i és 
perfecte que el secretari digui el què, però significarà un canvi del que s'ha fet fins a 
dia d'avui.

El  secretari  explica  que  el  Reglament  orgànic  municipal  regula  clarament  les 
intervencions. A vegades l'actuació ordinària i habitual del Ple de l'Ajuntament s'ajusta 
més a l'acord dels portaveus dels grups municipals i no segueix estrictament el que diu 
el ROM i el ROM també preveu que la Junta de Portaveus pugui valorar o acordar les 
ordres d'intervenció.

En els punts que entren a l'ordre del dia, la pràctica que s'ha seguit fins ara és que 
normalment els presenta l'equip de govern, i són els regidors corresponents els que 
fan la lectura. El secretari no llegeix i no presenta el punt, sinó que és el regidor qui 
defensa el punt. Extraordinàriament quan és un punt molt institucional o tècnic, fa la 
lectura el secretari, però habitualment és el regidor de l'àrea de l'equip de govern qui el 
presenta.  Per  tant  si  el  punt  no  el  presenta  l'equip  de  govern,  la  presentació 
correspondria  al  regidor  o  regidora  responsable  de la  proposta,  tot  i  que  el  ROM 
preveu que sigui el secretari qui ho faci sinó ho vol fer el regidor, però d'entrada el que 
fem habitualment és que sigui el regidor responsable qui la presenti.

Una vegada presentat, sí que el ROM preveu el debat de major a menor, que fins avui 
en els plens de l'Ajuntament s'ha utilitzat un criteri una mica diferent, en el qual l'equip 
de govern sempre feia la seva participació al final, fossin punts presentats per l'equip 
de govern o fossin punts presentats per un altre partit, com el cas de les mocions. De 
totes maneres  es pot parlar a la Junta de Portaveus per decidir quin és el contingut 
del ROM que no és exactament el que se seguia, que diu que hi ha la presentació pel  
grup municipal que ho presenta, intervenció d'acord amb el que va dir el Ple de major 
a menor i a partir d'aquí el resultat de les votacions, però també ens dóna l'opció que 
la Junta de Portaveus acabi de decidir un altre ordre d'intervenció.

El senyor Seguer indica que d'això ja ho havíem de parlar.

La  presidència  manifesta  que  si  tenen  especial  interès  que  en  aquest  punt  la 
intervenció sigui de major a menor, no tenim cap tipus de problema en què sigui així. 
Expressament en aquest punt, si ho volen. 

Respecte a les mocions, per no prendre una decisió unilateral aquí, que es parli en la 
propera Junta de Portaveus. En les mocions continuaríem amb l'ordre de sempre i si la 
sol·licitud es fa per aquest punt per alguna qüestió concreta, nosaltres no tenim cap 
problema  en  intervenir  els  primers,  però  les  mocions  s'han  tractat  en  juntes  de 
portaveus i no trobo lògic canviar l'ordre. 

Les mocions és un tema que s'ha de tractar en la Junta de Portaveus, perquè els 
portaveus acabin  de  decidir  quin  serà  el  model.  Evidentment  amb un informe del 
secretari,  que jo crec que no està malament.  Si  entrem en un tema de seguiment 
estricte del ROM igual valdria la pena també que l'informe parlés de les intervencions 
dels portaveus, de les durades, etc. Són temes que sempre hem portat de manera 
molt  laxa, però si  hem d'anar a les interpretacions podem ajustar-lo per una major 

 



 

correcció i seguiment. O sigui que està en la seva paraula decidir com vol que fem la 
intervenció, de major a menor.

El senyor Seguer pregunta si és el secretari qui llegirà.

La presidència contesta que si no ho vol llegir vostè, ho llegirà el secretari.

El senyor Seguer indica que intervendrà després, en l'ordre d'intervenció.

La presidència manifesta que li  estic dient  que l'ordre d'intervenció encara no està 
debatut, però entén que si vostè ho ha demanat és perquè el seu grup té un interès 
especial.

El senyor Seguer respon que no. Nosaltres tenim dues opcions i no hi ha cap mena de 
problema.

Intervé el secretaria i manifesta que entenc que el vol dir és que si presenta el punt si 
després  podrà  intervenir.  En  el  cas  que  el  presenti  un  altre  grup,  el  paper  que 
assumeix l'equip de govern, per tant la seva intervenció és a la presentació, després 
pot haver-hi un segon torn i tornar a preguntar.

El senyor Seguer pregunta que si representa després de la votació.

El secretari respon que després de la intervenció de tots els grups.

El senyor Seguer indica que ho pots llegir tu perfectament.

El secretari llegeix la part resolutiva de la proposta. Acabada la lectura informa que el 
torn d'intervencions és de major a menor i li tocaria al PSC-CP.

La presidència pregunta al portaveu del Partit Socialista si ho vol així.

El portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, respon que l'ordre no altera ni 
l'opinió ni el posicionament del nostre grup.

Ja sabeu i vam comentar a la passada legislatura en què es va dur aquesta proposta a 
votació i va sortir una votació negativa, per tant de no participar a l'AMI.

Estem en  una nova legislatura i se'ns presenta novament aquesta proposta i el nostre 
posicionament evidentment serà el mateix i pels mateixos motius que vam exposar en 
el seu moment l'altre vegada. Nosaltres representem a una part de la població i no a 
tota i a més a més no tota està a favor de la independència, per tant no considerem 
correcte prendre decisions en nom de tota la població en un tema com aquest, que és 
un grup de municipis  en què el  seu objectiu  és anar  cap a la  independència.  És 
respectable, però no coneixem l'opinió de tota la població de Parets, per tant nosaltres, 
que a més a més el nostre posicionament i la nostra opinió sobre aquest tema va per 
la  via  federal,  creiem  que  no  s'ha  de  trencar  i  que  hi  ha  altres  fórmules  perquè 
Catalunya pugui ser molt més rica i plena del que és ara, però amb un altre format. Per 
tant el nostre vot evidentment és en contra.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, exposa que el  nostre 
grup es troba amb sentiments i pensaments polítics molt diversos dins de la nostra 
gent. Hi ha gent que es posiciona clarament com a independentista i que lluita per 
aquest projecte, però no obstant això també trobem gent que no vol que Catalunya 
trenqui els lligams amb la resta d'Espanya. El que tenim tots molt clar i això ens uneix 
és la necessitat que el poble català ha de decidir lliurement el seu futur i la relació que 
vol tenir amb la resta de l'estat Espanyol mitjançant un referèndum per aquest motiu 
no ens podem posicionar ni a favor ni en contra per poder encabir a tota la nostra gent 
dintre d'aquest vot. El nostre vot serà d'abstenció.

 



 

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Seguer, exposa que el seu grup ha presentat 
inicialment la proposta i després s'han afegit els grups NOPP i CiU, els quals donen 
suport.

Nosaltres d'entrada i  a  l'espera  de conèixer la  resta  de vots lamentem aquest  vot 
incoherent  del  PSC-PSOE  a  Parets,  que  a  diferència  d'altres  municipis  en  què 
governa,  però  sí  que necessita  el  suport  d'altres forces com Montmeló,  Terrassa i 
Castelldefels, sí que han donat suport a l'adhesió a l'AMI. Intuïm que si a Parets el 
nostre alcalde necessités els vots del nostre partit  per governar segurament hauria 
acceptat l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència. Abans el senyor 
Juzgado parlava del poble i que no tothom és independentista, només faltaria, però no 
s'oblidi que al voltant d'un milers dels tres mil vots, que van rebre en les passades 
eleccions municipals són de persones que estan a favor del procés que ens ha de 
conduir cap a una Catalunya independent.

Quina diferència senyor Mingote entre el govern que vostè encapçala i el de l'anterior 
alcalde Joan Seguer,  que va ser un dels impulsors de la  campanya Un país,  una 
bandera. El  seu partit  ha abandonat  la centralitat  del  catalanisme per defensar els 
mateixos postulats que Ciutadans, que també s'entenen aquí, en el Ple, ho hem vist o 
el Partit Popular en els 4 anys, contraris fins i tot al dret a decidir del poble català.

Fa  gràcia  perquè el  seu  partit  en  l'àmbit  espanyol  parla  d'il·legalitat  en  el  fet  que 
Catalunya pugui ser un estat independent, però que no era il·legal en el seu moment el 
divorci, l'avortament o el matrimoni entre persones del mateix sexe? Totes les lleis es 
poden canviar si hi ha voluntat ciutadana.

Ara mateix 757 ajuntaments de Catalunya, 29 al Vallès Oriental i 5 al Baix Vallès estan 
integrats en l'AMI. Parets continuarà sent per tant aquella minoria que no s'integrarà. 
Hi  ha  43  consells  comarcals  i  diputacions.  Tenim  el  80%  dels  municipis  de  tota 
Catalunya.

I  també és molt  incoherent  que vostè voti  en contra de la  moció quan en la seva 
vessant esportiva es va fer fotografies amb l'estelada en molts cims muntanyencs que 
va coronar quan era alpinista. A vostè no li sona aquesta imatge amb l'estelada? Què 
ha canviat des de les hores i avui en dia perquè voti en contra?

La portaveu del NOPP, la senyora Martí, indica que nosaltres l'altra vegada que es va 
presentar aquesta moció ja vam votar a favor i tornarem aquesta vegada a votar a 
favor. Estem totalment a favor del contingut dels punts que es proposen.

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, exposa que tothom coneix quina és la nostra 
idea i quina és la nostra voluntat. Ratificaré tot allò formal de vessant política que ha 
comentat el portaveu d'ERC. Parlo de ratificar tot allò polític. Tothom coneix quin és 
nostre posicionament, què és el què pesem i estem completament a favor evidentment 
de la independència del nostre país. És l'únic camí que se'ns ha deixat lliure per tirar 
endavant i per poder viure dignament i que en tot cas el que feia era ratificar totes les 
paraules del portaveu d'ERC, que han fet esment purament al procés polític i vull que 
quedi clar purament el procés polític.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, manifesta que tampoc s'estendrà 
gaire. La postura del nostre grup municipal i també autonòmic i nacional tothom sap 
quin és. El meu vot és en contra i més enllà d'entrar en paraules aquí tothom ja sap la 
nostra postura i l'ha escoltat prou bé.

La presidència manifesta que jo evitaré entrar en afirmacions i declaracions personals 

 



 

com fa algun altre grup. Crec que ja no és demagògic, sinó que és lleig entrar en 
opinions personals, perquè aquesta manera de fer política, probablement aquesta sí 
que és vella política. Aquesta és política de la d'abans, és a dir de la confrontació 
personal i no la ideològica i nosaltres evidentment mai ho defensarem.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 5 (ARA PARETS-ERC, NOPP, CIU)

Vots en contra: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

Abstencions:  3  (SUMEM PARETS)

Per tant, no s'aprova la proposta següent:

Proposta  de  resolució  d'Adhesió  a  l'Associació  de  Municipis  per  la  
Independència (AMI)

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut  
d'Autonomia  de  Catalunya  que  va  comportar  una  modificació  de  continguts  que  
retallaven  l'àmbit  d'autonomia  del  nostre  país,  va  sorgir  un  moviment  entre  els  
municipis  de  Catalunya  que  va  comportar  la  declaració  de  municipis  moralment  
"exclosos"  de la  Constitució Espanyola,  recollint  d'aquesta  manera el  sentit  de  la  
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Atès que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans,  
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al  
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de  
juliol  de  1977,  que  en  el  seu  Article  1  proclama:  "Tots  els  pobles  tenen  dret  a  
l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i  
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs  
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions  
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de  
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat  
dels seus mitjans de subsistència.

Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar  
territoris  no  autònoms,  i  territoris  en  fideïcomís,  promouran  l'exercici  del  dret  a  
l'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta  
de les Nacions Unides.”

Atès  que  el  Decret  110/1996,  de  2  d'abril,  regula  la  constitució  d'organitzacions  
associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus  
interessos comuns i genèrics.

Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals  
tenen  dret  d'associar-se  en  concordança  amb  el  que  disposa  l'esmentat  Decret  
110/1996.

Atès que l'expressió  democràtica de la  voluntat  ciutadana a la  consulta del  9 de  
novembre de 2014 a Parets del Vallès, amb més de 4.000 vots favorables a l'opció  
Sí-Sí,  va  denotar  l'ampli  suport  d'un  sector  de  la  població  al  procés  
d'autodeterminació del poble català.

Atès que l'Ajuntament  de Parets del  Vallès té una especial  sensibilitat  envers les  

 



 

associacions  municipals  i  forma part  actualment  de la  Federació  de Municipis  de 
Catalunya (FCM) i de l'Associació Catalana de Municipis i de Comarques (ACM).

Vist  el  contingut  de  l'acta  de  constitució  de  l'Associació  de  Municipis  per  la  
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s'adjunten, els Grups Municipals  
d'Ara  Parets  ERC  i  Convergència  i  Unió  proposen  al  Ple  l'adopció  del  següents  
ACORDS:

1.- Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en  
data 14 de desembre de 2011.

2. Aprovar els Estatuts que regulen l'Associació.

3. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels  
precedents acords.

4.-  Delegar  en  l'Alcalde  o  la  primera  tinència  d'alcaldia  per  representar  aquest  
Ajuntament davant l'Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

5.- Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la  
Independència domiciliada al carrer Ciutat 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General  
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Mocions

12.  Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània (Exp. 3996/2015).

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció acordada per la Junta de Portaveus.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, exposa que el seu grup 
vota a favor.  Hem de fer tot el  que estigui al nostre abast per garantir uns serveis 
mínims  a  tots  aquests  ciutadans  i  ciutadanes  i  aprofitem  l'ocasió  per  demanar 
informació respecte als acords que van prendre a la Taula de Cooperació i ens posen 
a disposició de l'equip de govern i dels tècnics de l'Ajuntament per ajudar en tot el que 
sigui necessari. Podeu comptar amb nosaltres.

El  portaveu d'Ara  Parets-ERC,  el  senyor  Seguer,  manifesta  que el  seu  grup dóna 
suport  a aquesta moció de suport  a l'acollida a la població refugiada víctimes dels 
conflictes armats a la Mediterrània.

Hem de dir que la presentació d'aquest text conjunt demostra una vegada més que 
quan  és  necessari  els  partits  polítics  que  tenim representació  municipal,  tot  i  les 
diferències ideològiques, ens podem posar d'acord per consensuar accions concretes i 
ajudar els refugiats que és el que vol la població en general.

Des  de  l'inici  ens  va  semblar  molt  bé  que  s'obrís  un  compte  propi  gestionat  per 
l'Ajuntament per gestionar les aportacions econòmiques dels veïns i les veïnes i també 
vam proposar en el seu moment juntament amb Sumem Parets que s'elaborés el cens 
de persones que estan interessades en acollir a una família refugiada a casa seva o 
bé cedir un habitatge per tal que puguin viure els refugiats durant el temps que sigui 
necessari.

 



 

També trobem encertat que es vulguin organitzar de manera voluntària per part de les 
entitats  locals  esdeveniments  de  tot  tipus,  tant  culturals  com esportius,  per  tal  de 
recollir fons econòmics i ajudar a una població que pateix una guerra civil gairebé fa 
quatre anys.

Des d'aquí m'agradaria remarcar el paper que està fent el Fons Català de Cooperació, 
com també l'ONG ACNUR per donar suport a aquesta població refugiada sobretot a 
les zones fronteres.

Els grups del NOPP, CiU i CIUTADANS voten a favor.

El  portaveu del  PSC-CP, el  senyor Juzgado, indica que el  seu grup vota a favor i 
també ens congratulem com el  senyor Seguer,  que en temes com aquest  siguem 
capaços d'estar-hi d'acord totes les forces polítiques.

La presidència, respecte a l'exposat per Sumem Parets, explica que tal com va sortir a 
la Junta de Portaveus es veurà ampliat amb una gal·la, amb una actuació, amb un 
acte, en què diferents entitats del municipi hi participaran. És una de les qüestions que 
es van tractar en la Junta de Portaveus, que s'ha anat treballant i que està en marxa 
tot i que en tot cas alguns temes s'han d'acabar de coordinar entre tots els grups i tot 
just quan acabi el Ple farem cinc cèntims per emplaçar-nos en qualsevol moment per 
acabar de tancar el tema que complementa el que surt en la Moció i que tots els grups 
municipals, sense cap tipus de distinció va valorar com a molt positiu per impulsar i per 
ajudar als refugiats, que són els importants. Si de cas després li donarem més detall 
sobre les actuacions.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS 
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria  
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres  
conflictes internacionals.

Segons  dades  de  l’ACNUR,  aproximadament  322.000  persones  han  creuat  la  
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la  
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que  
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu  
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per  
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació  
al  Desenvolupament  i  de Solidaritat  amb els  pobles dels  països més desfavorits,  i  
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els  
casos d’actuacions en situació d’emergència i  especialment en la postemergència i  
reconstrucció.

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la  
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,  
amb el suport dels municipis catalans. 

Davant de la situació actual i, 

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article  
1,  determina que la  dignitat  humana és  inviolable  i  ha  de ser  respectada i  
protegida.

 



 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14  
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a  
qualsevol país.

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del  
Refugiat de 1967, tots dos signats i  ratificats per l’Estat espanyol,  preveuen  
que  cal  facilitar  l’estatut  de  refugiat  i  garantir  els  drets  que  aquest  estatut  
preveu.

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la  
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

 Atès  que  pel  principi  de  subsidiarietat  tot  el  que  pugui  fer-se  en  una 
administració  propera  a  la  ciutadania  no  cal  que  es  faci  en  una  de  rang  
superior. 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions  
d'asil i només 28 places d'acollida.

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament  
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que  
compten  amb  un  teixit  associatiu  vinculat  a  la  pau,  els  drets  humans  i  el  
desenvolupament.

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a  
què donin resposta a la situació dels refugiats.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Instar el Govern espanyol a:

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,  
acollida  i  integració  social  i  que  s’estableixin  mecanismes  perquè  es  
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil,  també com la dotació pressupostària  
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les  
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de  les  persones  refugiades  del  món  a  través  de  la  cooperació  al  
desenvolupament  o  l’ajuda  humanitària  directa  o  indirecta,  tot  garantint  els  
drets de totes les persones. 

2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 Actualitzar  la  dotació  pressupostària  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a  
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació  
actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar  els  serveis  d'atenció  a  les  persones  demandants  d'asil  i  en  
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran  
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 



 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de  les  persones  refugiades  del  món  a  través  de  la  cooperació  al  
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets  
de totes les persones. 

3. Revisar els plans d'acollida municipals per a incorporar-hi l'asil.

4. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el  
servei a les persones sol·licitants d'asil.

5. Donar  suport,  si  s'escau,  en serveis  i  infraestructures al  municipi  per  acollir  les  
persones sol·licitants.

6. Treballar  en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat  de les  
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.

7. Endegar i  garantir  polítiques municipals de cooperació al  desenvolupament amb  
vocació transformadora. 

8. Oferir els municipis com a territori d’acollida. 

9. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria  
de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la  
participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

 Assistència en les rutes de fugida 
 Suport als municipis de la ruta 
 Planificació i gestió de l’acollida 
 Acollida a Catalunya 

10. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència  
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per  
tal  de  tenir  una  veu conjunta  que  interlocuti  amb la  Generalitat  de  Catalunya i  el  
Govern de l’Estat espanyol.

11. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la  
Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis,  a  la  
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

En aquests moments s'absenta de la sessió el senyor Diego Cayuela.

13. Moció de suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo – Martorelles.

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció acordada per la Junta de Portaveus.

La presidència explica que la situació afecta a nou famílies de Parets i és una situació molt 
complexa. Encara estan en lluita i tots els grups estem a favor.

El  portaveu  d'Ara  Parets-ERC,  el  senyor  Seguer,  expressa  el  seu  suport  a  la  plantilla  de 
treballadors de Valeo i a questa activitat industrial i sobretot agrair a la resta de partits polítics 
del plenari que en la Comissió Informativa acceptessin la nostra proposta d'aportar 1.000 €.

Hi Coincidim que és una quantitat simbòlica, però considerem que ara més que mai cal donar  
suport a la plantilla i a aquests nou paretans i paretanes que hi treballen i sobretot exigir a la  

 



 

Generalitat i al president que faciliti el diàleg entre les parts per tal d'evitar deslocal·lització.

Hem de dir que des d'Ara Parets-ERC volem recordar sobretot alguna acció que ja s'ha intentat  
fer per part del nostre partit, per part de l'eurodiputat Josep Maria Terricabras, que ja va anar a  
la  Comissió  Europea i  va preguntar  pel  tancament  de Valeo,  concretament va preguntar  si 
s'havien esgotat totes les vies de diàleg entre l'empresa i els representant dels treballadors, una 
miqueta l'agenda en relació als acomiadaments i si la Comissió Europea no troba que s'hauria 
d'exigir majors justificacions per fer aquestes mobilitats geogràfiques d'aquestes dimensions.

El portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, exposa que el seu grup hi està a favor tal com vam 
manifestar, però voldria fer unes apreciacions.

Crec que aquest punt no s'ha tractat mai en cap Comissió Informativa, en tot cas es va tractar  
en una Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus en cap cas va aprovar l'aportació de 1.000 €, 
va  acabar  aprovant  un  document  consensuat  per  portar  al  plenari,  que  és  l'òrgan  que  té 
facultats per aprovar i l'únic òrgan que té capacitat per realment aprovar qualsevol punt. Ni les 
comissions  informatives  ni  les  juntes  de  portaveus  tenen  capacitat  legal  per  aprovar 
absolutament res. Allà es va consensuar un document per demostrar la voluntat de tot el plenari  
de treballar en un tema tan sensible que fos unànime i que tots el poguessin tirar endavant i sí 
que m'ha sorprès i desagradablement, que quan acabem en un punt que hem consensuat tots 
per portar-lo al Ple i que l'aprovi el Ple algú faci un ús avançat fora de lloc a través de les xarxes  
deixant en certa manera a la resta de les forces fora de joc.

En tot cas si havia de fer alguna cosa, s'havia d'haver fet un manifest conjunt de tots que és el  
que havien treballat i l'havíem presentat. Tot i dit això votem a favor.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, coincideix amb el que ha dit el Raul en el 
sentit que tothom hem arribat al mateix acord que havíem parlat en la Junta de Portaveus.

El portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, subscriu totalment l'aportació del senyor 
Urtusol i igual que en el punt anterior em congratulava, ara lamento que amb la bona sintonia  
que hi havia en el punt anterior ara es trenqui per un interès partidista que a vegades es fa. Ho 
lamento, perquè si nosaltres hem d'explicar d'on surt la idea i surt la moció, qui la va entrar  
abans, etc. Potser hem d'aportar 3.000 €. Lamento que no siguem capaços de reconduir-lo. 
Crec que en alguna Junta de Portaveus ens hauríem de seure i comentar aquest tema, perquè 
això dóna una mala imatge a fora, no a nosaltres. Donem una mala imatge als ciutadans del 
nostre poble, però el vot evidentment és a favor, ja que va ser una de les propostes del grup 
municipal Socialista.

La presidència indica que més enllà de qui és la proposta, el punt està aprovat per unanimitat.

Per tant,

Moció de suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo – Martorelles

Atès que la multinacional Valeo ha presentat un pla pel trasllat de l'activitat industrial  
de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a  
partir de l'1 de gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat.

Atès que des de l'any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos Expedients  
de Regulació Temporal d'Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 422 persones a  
257 actuals.

Atès  que  la  multinacional  francesa  ha  presentat  un  pla  pel  trasllat  de  l'activitat  
industrial  de  la  planta  de  Martorelles  a  Saragossa,  que  afecta  a  la  totalitat  de  la  
plantilla i que a partir de l'1 de gener del 2016 deixa la planta catalana sense activitat.

 



 

Atès que al juliol de 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la  
producció fins al 2019 amb possibilitats d'arribar al 2024.

Atès que la situació de Valeo - Martorelles és una mostra més del greu empitjorament  
de les condicions laborals,  i  de vida,  de la  població,  deguda a la  nefasta reforma  
laboral, ja que amb l'anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible.

Entenent que no estem davant d'una mesura de caràcter econòmic ja que el cost final  
del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció i  
incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost és imputable al propi grup que  
és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la matriu.

Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya  
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%,  
injecció 3%, d'altres 6%. Pel que fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura.

Atès que la situació de Valeo - Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció  
de Valeo a l'estat espanyol, que tal i com s'ha manifestat públicament i reiteradament  
no vol la continuïtat  de la  planta catalana.  Tot  això quan la matriu anuncia que al  
primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%.

Atès que la plantilla de Valeo - Martorelles està en situació de vaga indefinida, en  
defensa de l'activitat industrial a la planta, des del 31 de juliol de 2015.

El Ple de l'Ajuntament, per UNAMIMITAT, ACORDA:

1. Reclamar  a  la  direcció  de  Valeo  que  garanteixi  la  continuïtat  de  la  planta  
martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació  
dels treballadors/es.

2. Demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que  
intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts.

3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la  
matriu francesa.

4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació sindical  
en defensa de l'activitat a l'empresa i pel manteniment dels llocs de treball.

5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la  
producció a Valeo – Martorelles.

6. Fer una aportació econòmica de 1.000 € a l'Associació, legalment constituïda, en la  
que estiguin representat els treballadors en vaga indefinida de Valeo - Martorelles, per  
destinar a les despeses d'aquests treballadors en vaga què per això no percebin el  
seu  sou.  Així  com  continuar  donant  suport  logístic  amb  la  cessió  de  material  i  
infraestructura.

7. Donar trasllat d'aquests acords al Comitè d'Empresa de Valeo - Martorelles, a les  
representacions  al  territori  de  CCOO,  UGT  i  CGT,  a  la  direcció  de  Valeo,  al  
Departament d'Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

14. Moció relativa a la Declaració de Municipi Oposat al Tractat Transatlàntic de 
Comerç i Inversions (TTIP) (Exp. 3926/2015).

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció presentada pel grup municipal Sumem Parets.

El  regidor  de  Sumem  Parets,  el  senyor  Antonio  Molina,  explica  que  nosotros  estamos 

 



 

totalmente en desacuerdo con este tratado. Está siendo una negociación que se está llevando 
de forma totalmente secreta  y  por  tanto  es totalmente antideocrática.  Pone por encima los 
intereses  de  las  grandes  multinacionales  sobre  la  soberanía  de  los  pueblos,  sobre  sus 
decisiones, se crearán o eso más o menos es de lo que nos enteramos a veces, digamos 
tribunales arbitrarios de los que no formarán parte los diferentes países. También recordar que 
esto es una iniciativa de los diferentes municipios, que ya hay 48 municipios que están en  
España acogidos a esta red. Cataluña en este sentido es la comunidad autónoma más activa, 
hay 10 municipios y también un poco recordar la coherencia que otros partidos han manifestado 
al respecto. El PSC se ha abstenido en muy pocos casos y la mayor parte de estos a votado a 
favor. ERC por la información que hemos tenido, en la mayor parte de los casos ha votado a 
favor. Ciudadanos se ha posicionado en contra o se ha abstenido y Convergència ha tenido un 
poco de todo y en el caso del NOPP no hay representación en otros municipios y por tanto no  
puedo demandar esa coherencia.

La regidora d'Ara Parets-ERC, la senyora Domènech, indica que evidentment votarem a favor  
de la moció presentada. Des de la nostra perspectiva el TTIP no s'ha d'entendre com un acord  
com un acord  entre  dos socis  comercials competidors,  sinó  com una sala de les societats 
europees    estadounidenses  per  part  de  corporacions  transnacionals  amb  l'objectiu  de 
regularitzar els mercats en ambdós costats.

Primer de tot denunciar com ho ha fet l'Antonio l'opacitat amb la qual s'està fent aquest tractat,  
redactat només per grans líders europeus i americans i els lovies d'ambdós costats. També com 
ha dit denunciar la privadesa del ISDS i del consell regulador que és tant privat, obscur i escàs  
de democràcia.

Des d'Ara Parets-ERC el que volem transmetre és la nostra voluntat de recuperar la sobirania 
popular i el dret a decidir sobre temàtiques tan importants com és el comerç internacional i no  
ens hem d'oblidar de l'homogenització del comerç que proposa el  TTIP tirant a la baixa els 
estàndars europeus en temàtiques de salut i mediambient en una comarca tan industrialitzada 
com és el Vallès Oriental estem regulant paràmetres mediambientals que amb la imposició del  
TTIP seria un atac brutal a la salut de les persones i del medi natural.

Tal i com ha dit ERC al Congrés de Diputats i Europa, per davant de l'economia hi ha els drets  
de les persones, els drets laborals, el medi ambient i per últim afegir a la moció presentada des 
d'Ara Parets-ERC demanem que si s'ha d'aprovar el TTIP en un futur, si us plau que es faci de  
manera per recuperar la poca sobirania popular que ens queda i així poder decidir sobre les 
relacions comercials,  sobre  la  nostra qualitat  de  vida,  els  nostres  drets  laborals  i  el  nostre 
territori.

El NOPP vota a favor.

El  portaveu de CiU, el senyor Urtusol, indica que com molt bé deia el  portaveu de Sumem 
Parets, és evident que CiU és un punt de trobada, ens trobem amb gent de tot tipus, amb 
moltes diferències i amb molts criteris i precisament per això amb diferents opcions. Cadascun 
pot votar diferents possibilitats. En el cas que a mi em correspon que és aquí a Parets el nostre 
vot serà a favor.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, jo com ha dit el senyor Molina m'abstindré.

El portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, indica que estan entre l'abstenció i el vot 
a favor.  Bé, siguem seriosos el  nostre vot serà a favor evidentment perquè creiem que no 
podem perdre el dret a decidir cadascun de nosaltres, que les persones estan per sobre dels 
interessos econòmics i per tant recolzem totalment aquesta proposta.

Les votacions són les següents:

 



 

Vots a favor: 15 (PSC-CP, SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC, NOPP, CIU)

Vots en contra: 0 

Abstencions:  1  (CIUTADANS)

Per tant,

Moció relativa a la Declaració de Municipi  Oposat  al  Tractat  Transatlàntic  de  
Comerç i Inversions (TTIP)

Exposició de motius

En 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió  
Europea  (UE)  de negociar  amb els  Estats  Units  (EUA)  el  Tractat  Transatlàntic  de  
Comerç i Inversions (ATCI, més conegut com TTIP per les sigles en anglès), també  
conegut com Acord Transatlàntic de Lliure Comerç (TAFTA), presumptament per tal  
d'incrementar el comerç entre la UE i els EUA, reduint les barreres no aranzelàries, a fi  
d'aconseguir crear ocupació, creixement econòmic i millora de la competitivitat.

Des de llavors, la UE i els EUA estan negociant en secret, amb un intolerable dèficit de  
transparència  i  control  per  part  de  la  ciutadania  i  dels  seus representants  polítics  
(parlaments  nacionals  i  europeu)  un  ampli  acord  de  liberalització  de  comerç  i  
inversions, que representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció  
dels drets en matèria de sanitat i educació, del medi ambient, els nostres drets digitals  
o  com  a  consumidors,  anteposant  d’interès  comercial  dels  inversors  i  empreses  
transnacionals (ETN) a d’interès general.

Aquesta  "major  liberalització  de  les  relacions  comercials  EUA-UE",  tal  com  està  
concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus i americans, és a dir, de  
les regulacions que protegeixen al consumidor, als treballadors i al medi ambient, ja  
que s'enfronten als beneficis de les corporacions.  D'aquesta manera, i  sota aquest  
principi,  es  posaria  fi  al  "Principi  de  precaució"  vigent  en  Europa  que  regula  la  
legislació  sobre  alimentació  i  drets  dels  consumidors
europeus.

Aquest acord suposarà la mercantilització absoluta de les nostres vides i el submissió  
total de la sobirania dels estats als interessos de les grans corporacions, amb acords  
que s'estan negociant en secret, gairebé nul·la transparència i sense cap control per  
part d'organismes públics que representen a la ciutadania.

El TTIP té entre els seus objectius la liberalització total dels serveis públics i l'obertura  
de prestació dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i  
serveis de les Administracions Públiques, el que posa en perill el funcionament de tots  
els serveis públics i de les compres públiques, en tots els nivells,  comprometent la  
facultat  dels  representants  elegits  per  administrar  lliurement  les  seves  comunitats  
locals  i  promocionar  la  indústria,  l'ocupació
i les iniciatives locals. 

Però,  sobretot,  el  TTIP  ignora  qualsevol  legislació  nacional  o  local  en  matèria  
d'inversions. En introduir la clàusula ISDS de solució de controvèrsies Inversors-Estat,  
permet a les grans corporacions portar  els governs (local,  regional,  estatal)  davant  

 



 

tribunals privats en cas que es perjudiquin els interessos i beneficis que estimin de  
manera  subjectiva,  el  que  limita  encara  més  la  capacitat  de  les  Administracions  
Públiques per  aplicar  lleis  en les àrees de salut  pública,  medi  ambient  i  protecció  
social.

D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració  
social,  i  ignoren  la  legislació  nacional,  regional  o  local,  de  tal  manera  que  els  
ajuntaments i  les comunitats locals  es troben totalment sotmesos per aquest  tipus  
d'ajustos  estructurals  restrictius.  Si  les  negociacions  sobre  el  TTIP  segueixen  
endavant,  la  lògica  imposada  per  aquest  tractat  portaria  al  desmantellament  dels  
serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders locals per subministrar els  
serveis  necessaris  que  permetin  satisfer  les  necessitats  socials  de  les  seves  
poblacions  i  la  promoció  de  polítiques  de  foment  de  l'activitat  industrial  i  del
ocupació local.

L'aprovació  del  TTIP contribuiria,  en  el  cas  de  Espanya,  al  desmantellament  dels  
municipis, que ja ha iniciat la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de la Administració  
Local, aprovada pel Govern de la nació amb tres objectius bàsics: 

1. Restringir la democràcia i autonomia local
2. La supressió de competències i serveis públics locals
3. La total privatització dels serveis municipals.

La irracionalitat i la insostenibilitat d'aquests objectius estan provocant conseqüències  
molt negatives per a la majoria de la població: els governs regionals dins de la UE  
tenen el dret a ser informats sobre la legislació que va ser acordada a nivell europeu i  
que els afecta, així com a les corporacions locals i comunitats autònomes del territori  
espanyol, perquè així puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat  
fins  ara  a  les  diferents  regions  i  corporacions  locals  europees  respecte  a  les  
negociacions que es vénen produint amb relació al TTIP.

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors.  
En el cas de presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb l'Estat, una Comissió  
d'Arbitratge  serà  qui  s'encarregui  de  resoldre'ls,  l'anomenada  "Investorto-  State  
Dispute  Settlement"  (ISDS).  Aquest  òrgan  tindria  competències  per  establir  
compensacions econòmiques dels Estats als inversors sempre que aquests demostrin  
que aquells apliquen certes mesures (com ara l'augment en estàndards de la protecció  
del medi ambient) o que redueixin els beneficis futurs que una companyia concebi que  
hauria d’obtenir. L'Estat en aquest cas pot recórrer judicialment la decisió i li poden  
donar la raó, però li suposarà uns costos processals molt elevats. A més, les decisions  
dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser apel·lades.

Encara  que  les  regles  d'organismes  similars  al  ISDS són  bastant  comuns  en  els  
acords de lliure comerç entre els EUA o la UE amb els països emergents amb objecte  
de garantir certa previsibilitat de les decisions legals, aquestes no són necessàries en 
països amb sistemes legals i judicials altament desenvolupats, com la UE i els EUA.  
Així  mateix,  a la  ciutadania li  interessa que els  serveis públics siguin eficients per  
assegurar  una  bona  qualitat  de  vida.  El  tractat  de  Lisboa  concedeix  als  Estats  

 



 

Membres  de  la  UE  la  competència  per  a  definir  i  organitzar  els  serveis  d’interès  
general. Per tant la terminologia de l'acord ha de ser la mateixa dels tractats de la UE,  
especialment el Tractat de Lisboa, ja que aquest té un paper essencial pel que fa als  
"serveis d’interès general".  Per  això resulta inadequat  el  terme "utilitats públiques",  
utilitzat en la terminologia de l'acord.

Els  serveis  públics  continuen  evolucionant  amb  els  canvis  polítics,  tecnològics  i  
socials.  En  contrast  amb  això,  els  acords  comercials  impliquen  sovint  el  risc  de  
restringir les polítiques publiques amb "clàusules fre", especialment en el camp dels  
serveis públics.

Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir  
l'Acord de Contractació Publica (GPA) de l'Organització Mundial del Comerç (WTO)  
fins a crear un nou acord millorat. El GPA està sent utilitzat per la Comissió de la UE  
com justificació per reduir les garanties en la llei de la contractació pública.

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar  
les garanties i no a reduir-les. Aquest acord no deu al  seu torn posar en perill  els  
aspectes progressius de la llei de contractació pública de la UE, especialment els que  
faciliten el desenvolupament regional i local. Aquests aspectes són importants ja que  
permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint no només en compte el  
preu sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials.

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació  
dels mateixos a les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les  
Administracions  Públiques,  posa  en  perill  tots  els  serveis  públics  i  les  compres  
públiques,  en tots  els  nivells  de poder,  i  compromet  la  facultat  dels  representants  
elegits per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar l'activitat  
industrial, l'ocupació i les iniciatives locals. 

D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració  
social,  i  ignoren  la  legislació  nacional,  regional  o  local,  de  tal  manera  que  les  
corporacions  locals  es  troben  totalment  sotmeses  a  aquest  tipus  d'ajustaments  
estructurals restrictius, deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció  
de l’inversor.

Si les negociacions sobre el TTIP segueixen endavant, la lògica imposada per aquest  
tractat  portaria  al  desmantellament  dels  serveis  públics,  així  com a  la  pèrdua  de  
llibertat dels poders locals per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats  
socials de les seves poblacions, fent impossible la promoció de polítiques de foment  
de l'activitat econòmica i l'ocupació local.

Les  ciutats  i  els  municipis  catalans  reconeixen  la  importància  del  comerç  de  
mercaderies  i  de  serveis  per  al  benestar  de  la  ciutadania.  No  obstant  això,  la  
competitivitat i el desenvolupament econòmic no haurien de ser els únics criteris per  
determinar els acords comercials com ara el TTIP. Així mateix, els aspectes ecològics i  
socials han de ser considerats en qualsevol negociació comercial bilateral. També és  
important que es realitzi un anàlisi comparatiu sobre els costos que es generarien en  

 



 

aquests  àmbits  amb  l’aplicació  del  tractat  respecte  als
suposats avantatges que reportaria el mateix. Aquest anàlisi no només ha d'implicar  
Els  seus
efectes econòmics potencials,  sinó també els impactes que el TTIP podria tenir en  
àmbits com el social, l'econòmic, el sanitari, el cultural i el mediambiental, tant a la UE  
com als EUA.

Les administracions locals:

 En  estar  a  prop  de  les  necessitats  dels  seus  pobles,  tenen  el  deure  

d'ingerència respecte al que trama el TTIP, i un deure de resposta, si no volen  
veure acusades de no ajudar a la població i al planeta en perill.

 Sent  els  canals  adequats  per  promoure  els  serveis  públics  i  la  indústria  i  

ocupació locals, s'esforcen per a la seva promoció com a resposta al interès  
comú.
Estan obligades a protegir els drets socials, econòmics i ambientals i a fer front  
als  perills  i  exigències  que  vol  imposar  el  TTIP imposant  pràctiques  avui  
prohibides per  les lleis  europees.  Cal  esmentar  entre elles  la  producció de  
productes  químics  i  farmacèutics  no  testats  científicament;  l'acceptació  
d'aliments modificats genèticament, el consum de carn de vedella i de porcs  
tractats amb hormones, el pollastre esterilitzat amb clor o l'extracció de gas per  
mitjà del "fracking".

 Les entitats  locals  volen ampliar  el  debat  públic  i  democràtic  sobre  el  que  

aquesta veritablement en joc després d'aquest Tractat i la sort que correran els  
serveis i compres públics. Per tot això volen posar de manifest que:

 El  comerç  i  la  inversió  només  poden  contribuir  al  bé  comú  i  conduir  a  

intercanvis econòmica i socialment beneficiosos si  respecten les necessitats  
humanes  en  tot  lloc,  i  no  es  basen  únicament  en  el  benefici  de  els  
especuladors financers i de les empreses multinacionals.

 L'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps  

l'eliminació programada i progressiva de la solidaritat i la democràcia.

 L'obertura  màxima  dels  serveis  i  les  compres  públiques  a  la  competència  

produeix efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat, la seva  
qualitat i la seva cost econòmic i ecològic.

 Els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre  

exclusivament de la lògica del mercat. 

 Només  l'existència  diversificada  de  serveis  públics  socialment  útils,  permet  

assegurar una qualitat de vida digna per a tothom a tot arreu, en estret nexe  
amb l'exercici real de la democràcia.

 



 

 El control públic ha de preservar per garantir l'accés als béns comuns i a la  

creació de nous serveis públics, així com per afavorir la indústria i ocupació  
locals.

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Declarar a aquest municipi  de Parets del Vallès com a Municipi  oposat al  TTIP,  
defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. 

2. Sol·licitar del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de la Nació  
el seu suport a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.

3. Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i altres  
acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre Canadà i la  
UE, i  el TISA, acord multilateral per a la liberalització i  privatització de tot tipus de  
serveis públics), amb la finalitat d'aconseguir:

 Que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre tractat.

 Defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de manera que  

no  es  perdin  competències  en  matèries  de  legislació  social,  protecció  al  
consumidor i medi ambient, evitant la participació de les ETN en la regulació.

 Que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics i se’ls hi doni la  

mateixa importància i siguin de tractats de la mateixa manera en l'acord els  
objectius socials i els ambientals.

 Que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública  

tota  la  informació  i  s'obri  un  debat  públic  en  la  UE  i  els  seus  respectius  
parlaments nacionals, autonòmics i locals.

 Que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord. 

4. Donar trasllat dels acords al Govern de la Nació, a tots els Grups Parlamentaris del  
Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

15. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55” (Exp. 3706/2015).

El secretari llegeix la part dispositiva de la Moció presentada per Ara Parets-ERC.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Torio, manifesta que el seu grup està totalment a favor.  
Suposa que ho impulsa UGT, però qualsevol sindicat com Comissions o la CNT també estaria 
d'acord,  a  més  s'apropa  molt  al  nostre  concepte  de  renda  bàsica.  No  és  normal  que  les 
persones que han treballat, a vegades des dels 14 anys, quan s'acosten a la cinquantena o 
passen la cinquantena i tenen la pèrdua del lloc de treball  es trobin en unes condicions tan 
adverses tan adverses que gairebé és impossible d'aconseguir treball i perden tots els drets que 
havien aconseguit durant la seva vida laboral. Totalment d'acord amb la proposta.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, exposa que aquesta moció l'ha presentat 
el seu grup, que és una molt bona iniciativa del sindicat d'UGT i nosaltres apostem precisament  

 



 

com una de les prioritats socials, hem cregut convenient i ho ha explicat molt bé l'Enric en la 
seva introducció.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població  
activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació  
d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys  
capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat  
del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques  
d’ocupació i les de protecció per desocupació.

Donat  que  el  col·lectiu  de  persones  desocupades  de  més  de  55  anys  és  més  
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de  
molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran  
d’un  nivell  de  protecció  contributiu  a  un  d’assistencial,  en  el  millor  dels  casos,  i  
deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els  
que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la  
base mínima de cotització.

Ja  que  les  darreres  reformes  normatives  relatives  a  la  percepció  de  subsidis  per  
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir  
la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de  
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per  
accedir-hi,  limitant  el  temps durant  el  que es  pot  cobrar  i  reduint  la  cotització  per  
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que cotitza, del 125%  
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de  
la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha  
prioritzat  la  suficiència  econòmica  del  sistema  de  prestacions  per  desocupació,  
entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  
fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora  
del  sistema  de  protecció  o  deixar-les  als  marges  dels  sistemes  assistencials  i  
empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de  
llargues carreres de cotització.

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles  
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,  
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de  
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.

Constatem  que  aquests  fets  afecten  directament  en  les  rendes  actuals  d’aquest  
col·lectiu  de  persones  que  en  moltes  ocasions  tenen  encara  càrregues  familiars,  
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros  
mensuals.  Però  que també afecta als  seus futurs drets  de jubilació  i  a  la  quantia  
d’aquesta,  doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat  l’edat  
ordinària  de  jubilació  els  penalitzarà  durament,  ja  sigui  o  perquè  augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de  
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la  
meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors  
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.

 



 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de  
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut  
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a  
patir la pobresa i l’exclusió social

Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important  
que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat  
Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Donar  suport  a  la  proposta  impulsada  per  la  UGT  de  Catalunya,  anomenada  
<<Garantia +55>> i que significa:

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es  
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin  
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una  
proposta integral i que contempla: 

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent

b.  el  manteniment  d’entre  un 90 i  el  100% del  còmput  de les  bases de  
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per  
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul  
de  les  prestacions  de  Seguretat  Social  per  IP,  mort  i  supervivència  i  
jubilació.

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la  
Carta Social Europea.

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.  
Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la  
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les  
inequitats de les prestacions,  i  assegurar la  compatibilitat  de les prestacions  
econòmiques amb altres rendes (salarials o no). 

4) Finalitzar  amb  l’estigmatització  de  les  persones  desocupades  en  general  i,  
concretament,  de  les majors  de 55 anys.  Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i  
de formació amb continguts reals.

2. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta  
del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la  
UGT de Catalunya.

16. Precs i preguntes

16.1. Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio. M'allargaré 
una miqueta, però tinc molta curiositat.  A la Junta de Govern del 9 de juliol de 2015 es 
va adjudicar a l'empresa  Vialitat i Serveis, SLU les obres de construcció de l'anella 
esportiva, per un import de 108.508,53 €, més 22.786,79 € amb càrrec a les partides 
2262 459 60906 partida que no està en el pressupost de 2015 i que se'ns informa que 
s'arrossega del 2014.

 



 

Atès que la modificació de pressupost de juliol incloïa un increment de 20.000 € en 
aquesta partida vam demanar mitjançant instància número 8293, de data 6 d'agost de 
2015, l'expedient de la programació financera de 2015, de la partida del projecte de 
l'anella esportiva, fases que s'han portat a terme en les adjudicacions i els imports 
corresponents i moviments de la partida 459  al llarg de 2014 i fins ara.

Cap notificació, cap contestació, res. Això creiem que no és la transparència que ha de 
mostrar  l'equip  de  govern.  Pot  ser  és  que  s'ha  incomplert  la  legalitat  i  s'han  fet 
adjudicacions sense disposar dels diners corresponents, perquè vam trobar que en 
l'adjudicació de la segona fase de l'avinguda d'Espanya feta el 29 de juliol, en la última 
Junta de Govern sí que posa un apartat explícitament depenent de l'aprovació de la 
modificació de crèdit. En el cas de l'adjudicació que estic dient del 9 de juliol no ho 
posa.

16.2.  El senyor Torio pregunta quina és la raó per la qual el responsable tècnic del 
servei  de  seguiment  dels  contractes  dels  serveis  urbans,  via  pública  i  obres  en 
equipaments municipals,  en contracte prorrogat el  6 de març de 2014, per 2 anys 
prorrogables per 1 any més, Juan Antonio Rodríguez Domínguez no va donar servei 
durant el mes d'agost, quan així ho contempla el seu contracte. Com potser que els 
criteris i objectius del concurs en què se li va adjudicar la plaça pesin molt més que els 
quantificables. Ens trobem davant d'un altre càrrec de confiança en aquest cas amb 
mecanismes refutables i improcedents com deia el senyor Urtusol.

16.3. El senyor Torio indica que la poda de l'arbrat per un import de 99.000 € s'ha 
adjudicat  a  la  única  empresa  concursant,  Trim  Habitatge,  que  caduca  d'aquí  a  2 
mesos. Pregunta si s'ha iniciat ja el procediment d'un nou concurs.

16.4.  El senyor Torio pregunta quina és la raó per la qual l'adjudicació de la segona 
fase de l'avinguda d'Espanya s'adjudiqui  a l'empresa Jordi  Riera  per un import  de 
421.000 €, amb càrrec a la partida 22621531. També hi ha un contracte de 36.000 € a 
part i un altre de 13.000 € amb càrrec de la partida 2262 459.

16.5. A més a més ens agradaria saber de quant era en aquest cas la partida relativa 
al canvi de la conducció de l'aigua potable, ja que no està quantificada enlloc i de la 
primera  fase  no  es va  dir  aquí  que suposaven  que eren  uns 49.000 €,  però  ens 
agradaria saber-ho.

16.6. El senyor Torio pregunta com és que en data 10 de setembre de 2015 s'adjudica 
la construcció d'una rasa per soterrar la línia d'Endesa a l'avinguda de Catalunya de 60 
m de longitud per un import  de 6.610,98 € a l'empresa Jordi  Riera si  l'obra es va 
realitzar a l'agost.

Quina és la raó per l'adjudicació d'obres de l'anella esportiva en la Junta de Govern de 
9 de juliol, sense condicionar l'existència de pressupost. Repeteix la pregunta perquè 
creu que és molt important.

16.7. El senyor Torio pregunta com és que s'acaba d'adjudicar en data 23 de juliol, el 
subministrament i la instal·lació de jocs infantils a diferents parcs, quan les obres es 
van realitzar abans de les eleccions municipals del 24 de maig.

16.8. Em sorprèn que l'empresa Jordi Riera sigui també l'adjudicatària de les obres de 
millora de la xarxa de clavegueram de l'avinguda de la Pedra del Diable a Josep Manel 
Imbert, amb una rebaixa del 22% i unes millores de 8.000 €, que justament donen els 
40.000 €, que després es van destinar als mòduls o barracons de l'IES la Sínia.

 



 

16.9.  Respecte a la  factura de 21.000 € a Aresta Arquitectura + Urbanisme per la 
redacció de l'avanç del Pla director del barri de l'Eixample. Pregunta si correspon al 
despatx del senyor Somoza, cap d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell, imputat pel 
cas Mercuri. Podem tenir accés a aquest Avanç del Pla.

16.10.  El senyor Torio pregunta com és que a finals de setembre Recursos Humans 
encara no ha fet una oferta de la valoració de llocs de treball al Comitè d'Empresa.

16.11.  El  senyor  Torio  pregunta  quina  és  la  raó  de  no  tenir  cap  informació  com 
responsables  de  la  votació  de  la  plantilla  de  l'Ajuntament,  d'un  acomiadament  a 
l'escola de música i d'un canvi de direcció de la piscina municipal.

16.12. El senyor Torio pregunta quan es constituirà la Taula d'Emergència Social. Aquí 
sí que ens agradaria comptar a un assessor de confiança, perquè la defensa dels més 
vulnerables és més competència de l'equip de govern, que no pas la comunicació.

16.13. Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i exposa 
que hem conegut recentment que la Junta de Govern ha aprovat per unanimitat la 
factura que esmentava també l'Antonio per part d'Aresta Arquitectura, per la redacció 
de l'Avanç del Pla director de millora dels barris de l'Eixample. Un treball liderat per 
l'arquitecte Manuel Somoza, com molt bé deia, imputat pel cas Mercuri de Sabadell i  
que presumptament i  diu presumptament perquè ningú no en mal  interpreti,  hauria 
falsificat una factura. L'Avanç ens ha costat més de 21.000 € i Ara Parets-ERC vol 
saber quan es farà públic el document per poder tenir accés i conèixer quin serà el 
calendari d'actuacions.

16.14. El senyor Seguer explica que a mitjans del mes d'agost van començar les obres 
de la segona fase de la millora de l'avinguda d'Espanya. Els treballs van començar 
sense que el govern del PSC-PSOE publiqués en cap portal ni tampoc a la pàgina web 
l'adjudicació i veïns i veïnes de la zona ens vam demanar si hi haurà compensacions 
per aquelles persones que disposaven de gual i que no podran utilitzar l'aparcament.

Per  altra  banda,  respecte  a  la  primera  fase  hem  constatat  que  encara  no  s'han 
completat tots els treballs quan es preveu que s'acabin, això ens diuen, però hi ha 
veïns de la zona que pregunten si finalment es permetrà l'aparcament en l'avinguda, ja 
que no hi hauria senyals que prohibeixin l'estacionament davant de cada habitatge i 
ens han informat que molts del veïns, alguns durant el dia deixen el vehicle estacionat, 
que dificulta el pas d'altres vehicles, que han de trepitjar el carril bici.

16.15. El senyor Seguer indica que respecte a les obres del talús de l'avinguda de 
Catalunya  i  les  seves  afectacions  al  carrer  Barcelona,  veïns  de  la  zona  ens  han 
preguntat si un cop acabats els treballs si es podrà estacionar com abans, en el carrer  
Barcelona,  i  quina  és  la  data  definitiva  per  acabar  tots  els  treballs  de  la  mateixa 
manera que estan arranjant tota l'avinguda d'Espanya de l'Eixample, treballs que ens 
costaran més d'1.000.000 €. Pregunta si el seu govern ha previst una millora o un pla 
de millores de voreres a la zona antiga del poble.

16.16. El senyor Seguer manifesta que per no repetir-me també anava a preguntar el 
mateix sobre l'empresa de la zona de jocs infantils,  concretament de la plaça dels 
Horts del Rector. Coincidim amb Sumem Parets, que es va adjudicar un treball el 23 
de juliol, quan abans de les eleccions s'havia acabat.

16.17. El senyor Seguer explica que veïns del carrer Sant Josep del Parc de la Linera 
ens han demanat des de fa mesos que es retiri la banda reductora de velocitat que hi 
ha instal·lada en aquest carrer, considerant que dificulta l'estacionament de vehicles i a 

 



 

més la banda no té cap sentit ja que la velocitat no és elevada. Què pensen fer amb 
aquesta demanda i que recordem des del nostre grup hem volgut portar també en 
aquest Ple.

16.18. El  senyor Seguer indica  que ens agradaria  saber si  l'Ajuntament de Parets 
compleix  amb la  Llei  d'integració  social  dels  minusvàlids  (ISMI).  Cal  recordar  que 
l'Ajuntament d'acord amb aquesta Llei  estaria  obligat  a contractar  a un nombre de 
treballadors amb discapacitats inferior al 2%. Què pensen fer si no la compleixen i si la 
compleixen que ho diguin i que ens informin.

16.19. El senyor Seguer explica que la multinacional farmacèutica Grifols ha publicat 
que necessita 29 places vacants en les seves plantes de Barcelona, Parets i  Sant 
Cugat. Recordem que el 13 de març de l'any passat Grifols i l'Ajuntament de Parets 
signaven un conveni per afavorir la creació d'ocupació i el foment de la formació i la 
contractació de persones apuntades al SLOP. Nosaltres preguntem si  la vintena de 
llocs de treball vacants que s'ofereixen a la planta de Parets tindran prioritat els veïns i 
veïnes del nostre poble. En cap d'aquestes ofertes, que per cert no publica l'SLOP a la 
seva pàgina web, s'indica la preferència pels aturats i aturades de Parets.

El nostre poble validarà la pujada de l'atur durant l'agost de tot el Vallès Oriental. 59 
persones es van quedar sense feina el mes passat, un increment que fa que Parets 
ara mateix en aquests moments tingui 1.281 aturats, un 14,60% per sota, una mica per 
sota de la mitjana comarcal que és del 15,75%. Aquesta dada no l'hem vista publicada 
en cap mitjà de comunicació públic ni pàgina web ni Parets connecta ni tampoc a la 
pàgina facebook de l'alcalde i com vam denunciar durant la campanya sembla que el  
seu  govern  només  fa  pública  la  variació  del  nombre  d'aturats,  sempre  i  quan  es 
produeix un descens.

Des d'Ara Parets-ERC volem saber com es justifica des del govern aquest augment 
considerable de la xifra d'atur, si hi ha algun tipus d'explicació.

16.20. El senyor Seguer indica que la Junta de Govern de 23 de juliol adjudicava per 
unanimitat a l'empresa GM2 Consultores Asociados, SL, per 8.000 € més IVA, l'estudi 
de les propostes de millora de les instal·lacions de la piscina Miguel Luque. Voldríem 
saber què pretenen amb aquests estudis.  Si  realment hi  ha previst  una millora en 
aquesta instal·lació en un futur .

16.21. El  senyor  Seguer  explica  que en l'anterior  Ple  ordinari  l'alcalde i  el  regidor 
d'Educació ens van parlar que en aquest curs 2015-2016 no tindrem els llibres de text 
gratuïts i que haurem d'esperar al següent, però que sobtarà per la socialització, és a 
dir per reutilitzar llibres.

Hem vist a través de les xarxes socials, en una carta que l'alcalde ha enviat a una de 
les  famílies  que  reclamava  el  pagament  dels  llibres  de  text,  que  els  garanteix  la 
socialització sense cap cost per tots els alumnes de primària que cursin estudis al 
nostre poble.  El  nostre grup vol  saber  què passarà  amb aquells nens i  nenes del 
nostre poble que no cursen els seus estudis per diferents motius a les escoles de 
Parets. Amb aquells alumnes que viuen fora de Parets i  que porten els nens i  les 
nenes a les nostres escoles. Cal que aquesta mesura beneficiï  a tots els escolars 
independentment  de  la  renda  econòmica  familiar  o  només  a  aquelles  famílies 
necessitades.

Senyor  alcalde  manté  les  afirmacions  que  vostè  va  fer  en  diferents  mitjans  de 
comunicació que destinaria aquest mandat més de 500.000 € per pagar els llibres de 
text i que la mesura afectaria inicialment a 1.350 alumnes.

 



 

Hem conegut també a través del mitjans de comunicació de l'existència d'un conflicte 
de convivència entre els responsables del bar de la Nina de l'Eixample i els veïns que 
viuen al damunt. Volem saber les mesures que ha pres l'equip de govern en aquest 
cas  des  que  els  veïns  afectats  per  la  problemàtica  de  soroll  ho  van  denunciar. 
Nosaltres sempre hem defensat que l'Ajuntament ha de mediar en casos com aquest 
per tal que cap de les dues parts surti  perjudicada i és que el nostre grup sempre 
defensarà el compliment de l'Ordenança de convivència ciutadana.

16.22. El senyor Ramon Pares d'Ara Parets-ERC explica que en el programa electoral 
del Partit Socialista van prometre destinar 1.000.000 € a ajudes socials. Pregunta que 
quan compliran aquesta promesa, quan la faran possible, quin tipus d'ajudes seran, 
serà 1.000.000 € addicionals, quan pensen posar data per constituir d'una vegada una 
Taula d'Emergència Social.

Vostès van convocar un Ple a l'agost justificant que l'educació no té vacances, però 
nosaltres dient que els Serveis Socials tampoc i  no veiem que vostès hi  posin les 
eines.

16.23. El senyor Jordi Seguer recorda que el nostre grup municipal va presentar també 
diferents  preguntes  que  no  han  estat  contestades,  a  les  quals  ara  es  referirà  la 
senyora Domènch.

Pren la paraula la senyora Kènia Domènech i indica que mitjançant l'expedient 7092, 
de data 1 de juliol, vam demanar la còpia certificada de tots els diners que es van 
pagar l'alcalde en els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014, i si va cobrar la paga extra de 
desembre de 2012 i quin percentatge.

Mitjançant  l'expedient  número  7090,  de  data  1  de  juliol,  exposàvem  que  havíem 
conegut  a  través  dels  mitjans  de  comunicació,  que  l'Ajuntament  de  Parets  haurà 
d'indemnitzar  amb  2,9  milions  a  l'empresa  Barnasfalt  per  la  cancel·lació  de 
l'adjudicació  de  la  gestió  urbanística  integrada  al  Sector  UP5  Circuit.  Nosaltres 
demanem una comissió informativa per tal  que els tècnics municipals ens informin 
detalladament al nostre grups i als altres.

16.24. El senyor Jordi Seguer manifesta el desacord del seu grup al Manifest de la 
Diada  Nacional  de  Catalunya,  el  qual  ja  ho  vàrem  fer  a  través  dels  mitjans  de 
comunicació, sobretot per la manera que es va redactar i lamentem la forma en què no 
es van incloure termes com dret a decidir o llibertat del poble català, i com a prec 
demanem que de cara a pròxim anys es configuri una programació d'activitats molt 
més completa, en què es destinin molt més recursos.

16.25. El senyor Jordi Seguer com a prec demanem al govern municipal que aposti 
molt més per Rap 107 local, que el mateix dia de la Diada l'11 de Setembre complia 35 
anys de vida. Ho hem manifestat en diferents ocasions, també en la Moció de fa uns 
mesos  sobre  Vallès  Visió,  Ara  Parets-ERC  considera  que  cal  potenciar  molt  més 
aquest canal de comunicació i garantir que tingui una continuïtat digna i que se la doti 
de recursos tècnics i humans per oferir una programació el màxim de competitiva. Ens 
ha sorprès que aquesta efemèride hagi quedat en l'oblit per part del govern Socialista.

16.26. Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i pregunta quan està 
previst crear la plaça d'enginyer superior a la plantilla, ja que avui parlem de plantilles i  
de  modificacions  i  també  quan  està  previst  passar  la  mitja  plaça  de  dedicació  a 
dedicació  completa  de  l'arquitecte  municipal.  Crec  que  és  important  saber-ho,  de 
valorar-ho i de tenir-ho en compte.

 



 

16.27. La senyora Martí pregunta quants habitatges ocupats hi ha en el nostre municipi 
i  també  si  es  pogués  documentar  en  quines  característiques  s'han  produït  les 
ocupacions.

16.28. La senyora Martí prega que s'encarreguin els projectes del carrer Major, del 
carrer  Barcelona  i  del  carrer  l'Empordà.  Potser  hi  ha  algun  tram  dels  projectes 
redactat, però els agradaria que es fes aquest encàrrec de cara a què el pressupost de 
l'any que ve inclogui la seva execució i que no es barregi el projecte amb l'execució de 
l'obra, que és una pràctica que nosaltres entenem que no és gaire prudent perquè no 
permet discutir el contingut del projecte. És sa i bo i ho demanem així que se separi la  
redacció del projecte de l'adjudicació i no apilar-ho.

16.29. La senyora Martí explica que durant la campanya electoral vam veure que els 
carrers estaven molt nets, s'arrencaven totes les herbes i que vaja, hauríem d'estar en 
campanya permanent per tenir la via pública en condicions, perquè aquests dies li 
treien brillantor a les rajoles, però això ja ha decaigut i en aquest moments la neteja 
viària  no  és  com  era  durant  la  campanya  electoral,  ni  tampoc  netejar  i  arrencar 
d'herbes a molts espais com el voltant de l'església, les voreres, que tenen molts llocs 
en els quals surten herbes,  molts parterres estan en una situació que no sabem i 
desconeixem, en quina mena de contracte està això inclòs, però en tot cas les herbes 
des de les eleccions municipals van creixent. Per citar un exemple i tenir-lo clar, al 
davant  de les cases del  Raul  hi  havia un blet  d'1,50 m.  És un tema que s'hauria 
d'aclarir, quin contracte és i per què aquesta qüestió està tan deixada.

16.30. La senyora Martí explica que hem pogut consultar diferent documentació dels 
justificants de les subvencions de Protecció Civil i al marge de moltes consideracions, 
seria important que es revisés el tipus de justificació en el sentit que totes les coses 
que es puguin comprar, utilitzar i consumir siguin del propi municipi. És important que 
des de Protecció Civil com des d'altres serveis es faci.

Hem  trobat  moltes  factures  de  tallers  mecànics  en  altres  municipis.  Hem  trobat 
factures de la Roca Village. No s'entén gaire. No citaré més, però crec que com a 
mínim s'hauria d'adoptar el criteri que els productes que es troben en el propi municipi 
no s'hauríem d'anar a buscar a un altre.

16.31. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i indica que no sé si  
queda alguna pregunta per fer. Portava moltes de preparades i alguna d'elles em feia 
especial il·lusió, més que res per fer contenta la mare, que em deia sobretot pregunta 
quan netejaran les herbes de davant de casa i ni aquesta m'han deixat, me l'ha aixafat 
la Rosa.

Dit això, hauríem de mirar com regulem els plens si els fem 13.30 h, perquè no potser 
que ens dilatem fins a les hores que sigui, gent que portem des de bon de matí que 
hem començat a treballar pràcticament amb l'estómac buit. Per tant el prec és com 
regulem el plens i com ho fem.

16.32. El senyor Urtusol explica que tenim constància d'un fet puntual. Sé que l'equip 
de govern el coneix bé, i està vinculat amb una pregunta molt genèrica que feia la 
Rosa del tema de les ocupacions. Al carrer Sant Joan hem tingut fa poques setmanes 
l'ocupació d'un espai en el qual hi havia 8 vivendes, 2 ocupades, venudes, i 6 que 
encara estaven per ocupar. Va haver-hi un propietari que va detectar l'ocupació d'una 
d'aquestes cases. Sap que es va posar immediatament en coneixement de les forces 
d'ordre  públic,  de  la  Policia  Municipal  del  nostre  poble,  i  aquell  neguit  i  aquella 
preocupació que ell  tenia és que això no pogués ser realment un efecte cadena, o 

 



 

dominó, i  acabessin ocupant les altres cases.  Malauradament aquell  neguit  que ell 
tenia s'ha acabat produint. Sembla ser, i d'un grup de 8 cases, en què hi ha 2 persones 
que  fa  temps  que  viuen,  que  paguen  els  seus  impostos  rigorosament,  que  estan 
lluitant  per  tenir  una  vida  tranquil·la,  es  troben  en  una  situació  que  qui  la  vulgui 
conèixer i vulgui anar és realment desesperant.

M'agradaria saber si s'està fent alguna cosa en aquest sentit i què és el que podem fer 
sobretot per defensar. Posa aquest cas puntual, però també ens podem trobar amb 
diferents casos en el nostre municipi, amb un tipus de situació que malauradament 
cada vegada són més àmplies.

16.33. Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i explica 
que es complicado hablar el último porque casi todas las cuestiones han salido. Por 
decir algo, recalca la de l'atur, la de la piscina, la Taula de Emergencia y esta última 
que ha dicho Raul, que también me ha llegado del carrer Sant Joan del tema de los 
ocupas por parte de una administración del municipio.

La  presidència  explica  que  respecte  a  algunes  de  les  preguntes  de  Sumem que 
bàsicament totes fan referència a temes de via pública i de carrer, la gran majoria, 
simplement dir una cosa. Es feia referència a una possible adjudicació sense que hi 
hagin els diners. Ho diu públicament, jo estic seguríssim que en aquest Ajuntament ni 
ara ni abans ni mai s'ha fet una adjudicació sense que hi hagin els recursos perquè 
això és absolutament il·legal. Avança que si el que pregunta el representant de Sumem 
és així, directament destituirem a qui ho ha fet, perquè si s'ha fet alguna adjudicació 
com ha entès, sense proveir els diners, és una absoluta il·legalitat. No estem parlant 
d'una falta menor, estem parlant de fer una adjudicació sense diners. Estic segur que 
això  és  impossible,  estic  segur  que  això  no  ha  passat  aquí,  però  si  ha  passat  
evidentment tindrà totes les conseqüències.

Hi ha moltíssimes preguntes de caràcter tècnic, i per aquest motiu cadascuna de les 
àrees donarà resposta.

Només respondrà a una genèrica més que res per la seva importància i relativa al 
tema  de  la  gratuïtat.  Ahir  a  les  20  h  estàvem  encara  amb  totes  les  AMPA i  les 
direccions.  Des del  primer  dia  de legislatura  s'han començat  a  fer  passos i  s'han 
mantingut diferents reunions. S'han seguit sobretot i molt encertadament els consells 
de les AMPA i de la direcció de les escoles i penso que el projecte està pràcticament 
tancat  2016-2019,  és  a  dir  4  any  és  un  projecte  interessant  i  donarem  tota  la 
informació en el moment que hi hagin reunions periòdiques.

Respecte a una de les preguntes efectuades pel  NOPP,  sobre que els  carrers es 
netegen quan només hi  ha eleccions, he de dir que jo sé de molts que durant les 
eleccions i abans de les eleccions deien que els carrers estaven molt bruts. A veure si 
ens  posen  d'acord  de  si  estaven  bruts  o  estaven  nets,  perquè  si  resulta  que  es 
netejava abans, però ara ja no es neteja.

Això passa en una altra de les apreciacions que feia la portaveu del NOPP sobre el  
tema de les obres.  Hi  havia obres durant  els processos d'eleccions,  abans i  hi  ha 
moltes obres en aquests 3 primers mesos de legislatura, que ho recordo ara perquè 
com d'aquí a 4 anys se'ns recordarà que fem obres, ja recordo ara que dels 3 mesos 
que portem ara de legislatura, gairebé ininterrompudament s'han anat fent obres en la 
via pública i ja han passat les eleccions. Les properes seran al maig de 2019.

Contestarem les preguntes  que queden per  escrit.  El  portaveu  del  grup municipal 
Socialista ha fet una apreciació a la Junta de Portaveus sobre marcar on tenim els 

 



 

límits en el tema de dades i de noms. Ho diu més que res perquè en aquest Ple han 
sortit  molts noms i moltes dades i jo sí  que demanaria públicament perquè siguem 
conscients, a mi no em sembla ni bé ni malament, simplement dir que quan es parla de 
noms, de persones, que no són polítiques, que són treballadors i treballadores, veïns, 
veïnes, bars, justificacions. Si amb això no hi ha cap límit, fantàstic, molt bé, anem 
amb aquesta línia, però per l'experiència que tinc de tots els anys he de dir que mai  
s'havia parlat de noms, de cognoms, i en sobta que en una sessió plenària, i això li diu 
al secretari, es pugui fer el que l'Administració no pot fer sobre la protecció de dades.  
Entenem que la protecció de dades és un dels elements més importants que hi ha i ho 
diu perquè en aquesta sessió plenària sí que agrairia que Secretaria fes un repàs de 
noms i cognoms i de dades que s'han donat, perquè és important que tots sapiguem 
que per seguretat jurídica fins a quin punt es pot parlar de noms, cognoms, xifres, 
actuacions, justificants, comprovants, disputes personals i totes aquestes coses que 
en diferents punts del  Ple han sortit.  Seria  bo tenir  un informe sobretot  per saber 
quines són les coses que podem treure sense tenir cap tipus de problema.

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 Enric Acero Casas
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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