
 

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

Expedient Gestiona: 3585/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 13 d'agost de 2015
Horari: 13.30 h a 14.30 h
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde
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)
Antonio Torio Fernàndez (Sumem Parets)
Antonio Molina Herrera (Sumem Parets)
Ramon Pares López (Ara Parets ERC)
Kènia Domènech Àlvarez (Ara Parets ERC)
Rosa Martí Conill (NOPP)
Raul Urtusol Bou (CiU)
Manuel Losada Seivane (Ciutadans)
Assumpta Torres Julià, secretària accidental

Excusen la seva absència: 

Diego Cayuela Núñez  (PSC-CP)
Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Parets)
Jordi Seguer Romero (Ara Parets ERC)

ORDRE DEL DIA 

1. Acordar,  si  escau,  l'aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  crèdit  del 
pressupost de l’Ajuntament 017/2015 (Exp. 3026/2015).

2. Acordar,  si  procedeix,  l'aprovació  inicial  de  la  modificació  de  crèdit  del 
pressupost de l’Ajuntament 025/2015 (Exp. 3576/2015).

3. Acordar, si correspon, declarar com a obra d'especial interès o utilitat municipal, 
les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un nou mòdul per al nou Institut 
de Parets del Vallès (Exp. 3578/2015).
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Desenvolupament de la sessió

1. Acordar,  si  escau,  l'aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  crèdit  del 
pressupost de l’Ajuntament 017/2015 (Exp. 3026/2015).

Pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, i  exposa que la 
proposta d'acord del Ple com ha dit el senyor alcalde tracta sobre l'aprovació definitiva 
de la modificació de crèdit extraordinari suplement de crèdit per l'aplicació del superàvit 
pressupostari.

Intervé el regidor de Sumem Parets, el senyora Antonio Torio, i demana a la regidora 
d'Hisenda  que  llegeixi  les  al·legacions  i  que  digui  el  nom  de  qui  presenta  les 
al·legacions.

La presidència explica el funcionament del plenari al senyor Torio. Hi ha una primera 
intervenció, i després una segona, si fa falta per al·legacions o pel que consideri.

El  senyor  Torio  explica  que  estan  davant  de  la  presentació  d'una  modificació  del 
pressupost.  En  aquest  cas  l'equip  de  govern  diu  d'una  modificació  definitiva  del 
pressupost presentat al Ple de 16 de juliol de 2015, per un import d'un milers d'euros, 
resumida tota la documentació en un foli  i  mig quan el  grup de Sumem Parets va 
demanar informació, però no ens vam contestar cap ni una de les preguntes.

En aquest  cas és veritat  que el  grup municipal  Sumem Parets segons consta a la 
instància presentada a l'Ajuntament per Antonio Torio Fernández, Sumem Parets, en el 
full consta grup municipal Sumem Parets, al final de les al·legacions i és fàcil de llegir. 
Vam presentar al·legacions per la manca d'informació, per la raó que la Llei de bases 
de règim local, que diu que tot expedient de modificació de pressupost ha de comptar 
amb  una  Memòria,  perquè  les  bases  d'execució  del  pressupost  aprovades  a 
l'Ajuntament  2015  també diuen que tots  els  expedients  de  modificacions,  la  unitat 
administrativa corresponent ha de presentar una Memòria, en la qual digui per quina 
raó s'ha de modificar la despesa, quina és la quantitat i a partir d'aquí es fa arribar als 
serveis econòmics.

Si l'informe de la interventora es tramitarà i es farà tot aquest recorregut que nosaltres 
dèiem de presentació en el Ple, de publicació en el Butlletí de la Província i 15 dies de 
reclamació. Considerem que això no s'ha fet. S'ha presentat dintre del període de 15 
dies  d'exposició  pública,  s'ha  presentat  alguna  de  la  documentació  que  jo  vaig 
demanar en nom del grup municipal Sumem Parets. Només aquelles partides que eren 
un exemple de la manca d'informació, de cap partida més es van donar explicació. La 
Memòria no consta. Està presentada fora de termini i aquesta s'incorpora a l'expedient 
de modificació de crèdit en exposició pública, i si una persona arriba a anar el primer 
dia no tindria la documentació.

Nosaltres considerem totalment nul l'acord que es presenta avui i  per aquest motiu 
demanem  que  l'equip  de  govern  es  plantegi  una  nova  modificació  inicial  del 
pressupost, amb la Memòria corresponent. 

Apel·la a la consciència de tots els regidors, de cadascun dels regidors, sobretot de la 
regidora  de  Serveis  Econòmics,  si  avui  no  està  de  la  interventora,  que  té  tota  la 
responsabilitat amb això, perquè l'aprovació en aquestes condicions em sembla que 
està fora de tota llei.

Pren la paraula la regidora d'Ara Parets-ERC, la senyora Kènia Domènech, i indica 
que el  seu grup tornarà  a votar  en contra  de la  modificació de crèdit  que ja  vam 
debatre el  dia 16 de juliol de 2015. Aleshores ja vam manifestar el  que pensàvem 
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sobre l'increment d'aquestes partides dels serveis externalitzat a empreses privades o 
la  realització d'estudis i  treballs tècnics i  activitats de promoció del  municipi  sense 
especificar.

Tot  i  la  incorporació  d'una  Memòria  justificativa  en  la  documentació  que  ens  vau 
presentar  prèviament  al  Ple  el  govern  Socialista  continua  sense  explicar  en  què 
s'invertiran els 26.000 € dotats a la partida d'activitats, imatge i projecció al municipi i 
no dóna detalls sobre altres partides de la mateixa modificació de crèdit.

Ara  Parets-ERC  considera  que  la  incorporació  de  la  Memòria  justificativa  amb 
documents signats per la interventora accidental i la cap d'Àrea de Territori demostra 
una vegada  més la  improvisació  del  govern  Socialista,  que sense les al·legacions 
presentades per Sumem Parets no tindria la voluntat d'incorporar la documentació.

Pregunta que si no creuen que ja seria hora que els grups de l'oposició tinguéssim 
aquestes dades. Estem parlant de més de 80.000 € addicionals per a estudis i treballs 
tècnics, quan al pressupost de 2015 ja recollia més de 300.000 € i ara en la Memòria 
es dignen a dir-nos que es faran estudis sobre la piscina de Can Butjosa, sobre la 
cuina del Pau Vila o sobre el soroll de la pista semi coberta de Can Butjosa, però com 
sempre  només  són  previsions,  i  continuen  sense  dir-nos  el  que  costarà  i  qui 
s'encarregarà.

Pregunta si no creuen que els estudis es podrien fer des de la mateixa Àrea de Territori 
de l'Ajuntament aprofitant les capacitats dels professionals que hi treballen.

Pel que fa a la partida de manteniment i climatització han incorporat 35.000 € més,  
però per exemple no han pensat en l'aire condicionat del Casal de Can Butjosa que és 
un dels pocs equipaments públics que no disposa d'aquesta instal·lació.

09.04 Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí i indica que també 
voldríem comentar  que hi  ha  unes baixes  en unes partides  que en certa  manera 
considerem que sempre reben els mateixos.  Per exemple en tot  el  tema del  Parc 
Fluvial, que porta anys i panys, és una història molt llarga, sempre es pressuposta i 
després serveix de coixí per fer baixa com a baixa en el pressupost, que són 232.230 
€. Sempre reben els mateixos. Hi ha algunes parts que es consideren com un coixí.

Una segona qüestió que ja la va plantejar el nostre grup el dia de l'aprovació inicial, és 
que se'ns va contestar, però jo no tinc la dada fresca i voldria que me la recordessin.  
Pregunta quin és l'import corresponent a l'increment exacte del pressupost. Això és 
una modificació i hi ha parts que són increment i parts que no van d'una partida a 
l'altra, per tant m'agradaria poder distingir quin és l'increment del pressupost, quina 
xifra és exactament la de l'increment del pressupost i quina és la modificada encara 
que tot es diu modificat. Creu que és important aquesta clarificació perquè fins i tot  
hauria d'anar en els punts d'aprovació de l'acord perquè quedessin les coses clares. 
Pregunta què es modifica i què és s'incrementa.

A la vista del que hem comentat el nostre vot tal com ser el dia de l'aprovació inicial és 
d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i exposa que no entraran 
en tot cas a debatre les partides i els imports, perquè ja ho vam fer en l'anterior Ple.  
Només  fer  una  petita  observació  al  respecte.  Arran  de  les  al·legacions  que  ha 
presentat Sumem Parets s'ha modificat l'expedient, s'ha incorporat documentació. Som 
conscients que això pot rellentir el procés i no tenim cap ganes ni voluntat de bloquejar 
obres que ja estan en execució i que interessen per la seva urgència, però sí que en el 

3 



 

mateix  sentit  i  avoquen  a  la  transparència,  al  bon  fer  i  el  bon  funcionament  de 
l'Administració, que per part del nostre grup ens agradaria que fos exemplar a tots els 
nivells, sí que valoraríem en tot cas que per part dels tècnics i de la responsable de 
l'Àrea de realment engegar el projecte i aportar tota la documentació nova que s'ha 
incorporat a l'expedient i que tothom que vulgui consultar pugui fer-ho i no que ens 
trobem que hi ha gent que ha volgut consultar l'expedient i li ha faltat una part de la 
documentació. En aquest sentit, el nostre posicionament serà d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i indica que todo y 
que falta alguna documentación más detallada para terminarlo de valorar,  nosotros 
consideramos que el expediente está claro, no vemos ninguna duda y nuestro voto 
será a favor.

Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, i responent al tema exposat 
pel senyor Torio, de Sumem, explica que en la instància presentada en el lloc en què 
posa nom i cognoms / Nom de l'empresa, associació, comunitat, etc. Posa Antonio 
Torio Fernández i en el NIF consta el teu. Sí que és veritat que després a l'explicació 
del darrere en un full a banda, al final de tot posa grup municipal Sumem Parets, però 
la instància està presentada per Antonio Torio Fernández. Havia una entrada amb el 
teu nom, això no té més.

La presidència indica que és un tema de forma, i li pregunta al senyor Torio si vol que 
les al·legacions digui que han estat presentades pel seu grup.

El senyor Torio indica que ell no es pot dividir en persona física i regidor, i la instància 
general diu el nom de la persona, i evidentment és Antonio Torio, que és regidor, el seu 
DNI  és  el  meu,  perquè  Sumem Parets  no  té  cap  DNI,  i  el  que  fem és demanar 
al·legacions adjuntes en paper, i en al·legacions posa grup municipal Sumem Parets. 
En tota la documentació continuen dient tenint en compte les al·legacions presentades 
per Antonio Torio i nosaltres volem que consti les al·legacions presentades pel grup 
municipal Sumem Parets.

La presidència indica que queda clar el posicionament, i és veritat que jurídicament és 
diferent, ja que com a veí podria entrar qualsevol qüestió i a partir d'ara ja ho sabem i 
no dóna cap dubte a interpretació. En qualsevol cas entenem que les al·legacions les 
ha entrat Sumem Parets i el portaveu de Sumem Parets el que ha fet és posar el seu 
nom, però entenem que era com a grup municipal.

La regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, continua comentant el tema que el 
senyor Torio ha exposat respecte a la Memòria justificativa, i ha de dir que és veritat  
que d'acord amb el Reial Decret 500/90, de la Ley de Haciendas Locales, el artículo 37 
dice:  Los  expedientes  de  concesión  de  créditos  extraordinarios  y  suplementos  de  
crédito serán incoados por orden del Presidente de la Corporación y en su caso de los  
órganos competentes de los organismos autónomos dependientes de la misma en las  
unidades que se tengan a cargo gestión de los créditos o sean responsables de los  
correspondientes programas.

A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la necesidad de la  
medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar.

La modificació deia expedient de modificació de crèdit extraordinari i de suplement de 
crèdit per l'aplicació del superàvit pressupostari. Això és la classe.

Les  partides  pressupostàries  a  les  quals  afecten  i  els  mitjans.  Això  són  totes  les 
partides especificades i els mitjans com fer-ho. Romanents o baixes de crèdit. O els 
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recursos que han de finançar-les si era préstec, o sigui que aquí especificava totes les 
dades que posa la llei.

És veritat que s'ha adjuntat la Memòria complementària perquè no deia que era una 
Memòria, però les dades de la primera modificació, els papers adjuntaven totes les 
coses  que  diu  la  llei  que  han  de  precisar.  La  classe  de  modificació,  les  partides 
pressupostàries o els recursos per finançar-les. Això estava especificat en un primer 
moment. Vol que quedi constància.

Sobre els 26.000 € de la partida d'activitats, imatge i projecció del municipi, ha de dir  
que per explicar totes les partides hi ha 15 dies d'exposició, perquè es pugui preguntar 
partida  per  partida,  però  com  és  un  tema  que  es  va  comentar  a  la  Comissió 
Informativa, que us interessava saber què es passava per aquesta partida, què era 
exactament, ho ha mirat i aquesta partida és el tema de l'enllumenat de les llums de 
Nadal. La seva col·locació i  l'enllumenat de les llums de Nadal. Perquè us feu una 
idea, quan pregunteu sobre una partida en concret hi ha molta informació (l'ensenya 
als regidors) i per aquest motiu no es pot detallar tot això en el Ple.

Reitera  que  per  aquest  motiu  hi  ha  15  dies  d'al·legacions  per  a  la  consulta  de 
l'expedient, el qual està a disposició de tothom, que ho vulgui consultar.

Sobre  els  imports,  ha  de  dir  que  els  altre  ja  els  va  comentar  i  era  per  atendre 
obligacions pendents d'aplicar. La modificació de crèdit és d'un global d'1.141.992,97 € 
però 400.000 € són per amortitzar les operacions d'endeutament a llarg termini, se 
suplementen  partides  de  pressupost  i  les  dotacions  s'estimen  necessàries  per  al 
reconeixement d'obligacions que es derivin a les prestacions de serveis i execucions 
d'inversions necessàries. Tot això ja ho vam comentar al primer Ple de 16 de juliol de 
2015.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Juzgado, i respecte a una pregunta 
de la  portaveu  del  NOPP,  sobre  el  tema del  Parc  Fluvial,  exposa  que no  és  una 
improvisació.  Nosaltres ho vam dir  en la  passada legislatura.  La intenció és fer  el 
mateix en aquesta legislatura i totes les inversions inicialment les pressupostem amb 
despesa pròpia, que vol dir assumir nosaltres, i si no ho tenim en ordinari demanarem 
un préstec, però sense comptar amb res més que la nostra voluntat és tirar endavant 
amb recursos propis de l'Ajuntament les inversions. Això no vol dir que quan surten les 
convocatòries de subvencions del PUOSC o de la Xarxa de la Diputació de Barcelona 
o d'altres que ens poden venir, evidentment anem a buscar totes les subvencions. 

Si  rebem subvencions  al  final  minora  la  despesa  i  aportació  pròpia  de  diners  de 
l'Ajuntament. Això és el que va passar amb el tema de l'aparcament del Parc Fluvial, 
que  vam  rebre  232.000  €  de  subvenció  de  la  Diputació  de  Barcelona.  Estaven 
inicialment pressupostats amb diners de l'Ajuntament per a la seva execució i quan 
arriba la subvenció el que fem és reduir, per aquest motiu es dóna de baixa amb la  
modificació. És una quantitat a minorar i el motiu és perquè és fruit d'una subvenció i 
per tant sobren aquests diners, els quals s'han de reduir i gastem menys en recursos 
propis.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i exposa que 
nosotros queríamos hacer una consideración de cual es la razón a nuestro entender 
de este Pleno y con respecto a lo que ha dicho de la Memoria, no se ha referido a las 
bases  de  ejecución  del  presupuesto  donde  detalla  bastante  más  el  tema  de  la 
Memoria. Un ejemplo y lo veremos en el punto siguiente de la aprobación inicial del  
presupuesto para dotar económicamente el  tema del Instituto la Sínia y ahí sí  que 
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veremos una modificación de crédito como Dios manda.

Pregunta  cual  es  la  razón  de  este  Pleno.  Pues  lo  dice  claramente  el  servicio  de 
comunicación del Ayuntamiento ayer cuando dijo que la segunda fase de la avenida 
España,  que todavía está  en fase de adjudicación,  al  menos eso pone en la  web 
municipal, y aprovecha para decir que en ella no hay actas, no hay el perfil histórico 
del  contratista,  con  lo  que  no  te  puedes ir  atrás  a  mirar  expedientes  que  vienen 
relacionados con obras continuadas de ahora. Por tanto consideramos que si lo pone 
la misma web que está en fase de adjudicación y nos dice el servicio de comunicación 
que comenzarán las obras a mediados de agosto. Por tanto creemos que ese es el 
sentido principal. Consideramos y por tanto nuestro posicionamiento es contrario, que 
no  se  dan  las  condiciones  legales  para  determinar  que  esta  modificación  de 
presupuesto esté debidamente tramitada.

Yo  me  quedo  con  la  misma  duda  que  decía  la  portavoz  del  NOPP.  Después  de 
escuchar  a  la  interventora  el  otro  día  y  de  escucharla  a  usted  todavía  no  se 
exactamente cual  es la cantidad de euros de modificación de presupuesto. Si son 
848.000 € o si son 1.141.000 €. Todavía yo no me he quedado exactamente con la 
cantidad.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí i indica que quan diuen 
que hi ha partides que no es poden detallar perquè són moltes pàgines ha de dir que 
hi  ha  que  no  requereixen  gaire  pàgines.  Per  exemple  Aportació  Consorci  Besòs. 
Tothom ho entén. Doncs si aquí en comptes de posar promoció del municipi, hagués 
posat enllumenat de Nadal, doncs també ho entendria tothom, per tant hi ha coses que 
es volen que s'entenguin i coses que es volen que no s'entenguin o una partida que 
fins i tot posa Servobiat. Posa el nom de l'empresa que té un servei adjudicat i aquesta 
empresa té una partida  concreta.   Per  tant  el  nom el  desenvolupem en funció  de 
l'interès que tinguem que els membres de l'oposició i que el poble conegui quina és la 
finalitat de la partida.

D'altra banda, repeteixo una vegada més, si us plau, la regidora d'Hisenda hauria de 
saber  quina  és  la  quantitat  que  s'incrementa  el  pressupost  i  quina  és  la  que  es 
modifica. Que no em digui que s'amortitzen 400.000 €, perquè això ja ho sabem. No li  
pregunto pel detall de les partides, que el tenim aquí i el coneixem, sinó que pregunto 
quina  és  la  quantitat  que  s'incrementa  el  pressupost.  Perquè  no  s'incrementa  el 
pressupost en 1.141.000 €, perquè una part es modifica i una altra s'incrementa, i per 
tant ens agradaria saber-ho, fins i tot hauria de figurar com a punt que s'acorda.

La quantitat  del  pressupost  no s'incrementa en 1.141.992 €,  sinó que es modifica, 
llavors  la  nostra  pregunta  és  quina  part  és  increment  i  quina  part  és  només 
modificació.

Pren  la  paraula  el  portaveu  del  PSC-CP,  el  senyor  Juzgado,  i  referent  a  l'última 
intervenció de la senyora Martí,  ha de dir  que ell  ara no ho recorda ni  la regidora 
tampoc de l'import que s'incrementa, però li puc assegurar que en l'acta de l'últim Ple 
de 16 de juliol de 2015, que es va aprovar la modificació del pressupost, es va efectuar 
la mateixa pregunta i  estàvem aquí i  la interventora va dir  l'import  que hi  havia la 
diferència. Es pot escoltar l'àudio, es pot  fer un esforç, perquè es va dir.  De totes 
formes, ell parla però que no s'entengui com a dogma de fe, perquè desconec l'import,  
però creu que el pressupost s'incrementava en torn a uns cent i algo mil d'euros, la 
resta el milió cent i  pico mil és amortització de deute, és un canvi de finançament, 
perquè una part molt important 600.000 €, estava previst finançar amb préstec ho fem 
amb el romanent i es fa la modificació perquè quan es va aprovar el pressupost estava 
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previst que el finançament fos amb un préstec. Es fa la modificació i enlloc de fer-lo  
amb préstec ho fem amb recursos propis, perquè l'any passat vam tenir un romanent 
positiu. Per tant, la quantitat és molt petita. Afegeix que els farem arribar l'import. Avui 
es tracta de desestimar unes al·legacions i fer l'aprovació definitiva, tot el debat es va 
mantenir, i crec recordar que es va dir la quantitat en el seu moment. Del milió i pico 
800.000 o 900.000 € són amortització i canvis de finançament.

Intervé la senyora Martí i manifesta que crec que no és la quantitat que vostè diu. Creu 
que està al voltant dels 400.000 €, però tampoc la sap, però només són unes sumes i 
restes dels totals posats,  dels  suplements,  dels  romanents,  de les baixes i  de les 
baixes de crèdit. És sumar una columna, restar una altra, etc. Però ho hauríem de 
saber, perquè jo en principi no ho sé i crec que no és un milió i pico, sinó al voltant de  
400.000  €.  Ja  ho  preguntarem  a  la  interventora,  però  és  que  estem  aprovant  la 
modificació.

La presidència indica que ara la regidora ho portarà i més enllà dels detalls tècnics, 
qualsevol qüestió tècnica com aquesta que és important, però que no deixa de ser 
tècnica, i els que avui estem aquí som representants polítics que hem de tenir tota la 
informació. Ara ens passaran la  informació, que entén que no és una qüestió que 
condicioni cap tipus de vot, perquè l'anàlisi del condicionament de vot és una anàlisi 
que neix de la voluntat política de cadascun dels grups municipals i entenen quin és 
l'esperit de la modificació.

Tancaria el punt amb una qüestió que sí que és d'àmbit polític i que sí que és d'àmbit 
d'interpretació. Quan la portaveu del NOPP s'ha referit a què els noms es posen per 
intentar amagar o no amagar coses,  ha de dir  una cosa sobre els expedients. Els 
expedients  que  avui  passen,  els  noms  no  passen  per  cap  taula  política,  com és 
normal.  Si  posa  un  nom  o  posa  un  altre  neix  de  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics,  
Intervenció, etc. On no posava llums de Nadal, que no sabien exactament que era i ara 
ja ho sabem, no hem deixat de posar llums de Nadal, perquè no es vegi que són les 
llums de Nadal. Pensar això és pensar que s'està traient una informació i s'està posant 
un nom diferent per fer una interpretació. Jo li asseguro que tots aquests documents 
no passen per cap taula de la regidora i menys de l'Alcaldia per veure quin noms s'han 
de canviar o no s'han de canviar per veure quin és el concepte que ja neix.

Sí que és veritat que aniria bé que en qualsevol dels epígrafs que donen dubtes poder 
palar-ne abans i utilitzar la Comissió Informativa. Qualsevol tema que generi dubtes 
poder-la  palar i  aclarir-la,  però  simplement és un aclariment i  una voluntat  que es 
visualitzi, i no hi ha cap interès que un nom, perquè els noms que aquí surten són 
noms que de ben segur neixen d'un pressupost, d'uns epígrafs i d'uns noms que ja 
consten allà. Que podrien ser millorables, potser sí. Però aquí no es posa el nom d'una 
cosa o d'una altra per intentar amagar informació.

Ho dic perquè crec que és important, ja que aquí sí que es veu un tema de voluntat 
d'amagar o no amagar i aquí no hi ha voluntat d'amagar res i els epígrafs que surten 
són els que estan escrits aquí, els quals es poden millorar, nosaltres ho apuntem. A 
més com ha sortit escrit i com sortirà en la transcripció de l'acta del Ple, ja farem la 
consulta  a  Serveis  Econòmics  si  hi  ha  maneres  que  surtin  uns  redactats  més 
entenibles o més aclaratoris, en tot cas mai responen a la voluntat de ningú posar un 
text o un altre que serveixi per amagar res.

Esperarem que vingui la regidora, i si no ve donarem el punt per acabat i abans que 
acabi la sessió plenària i tenint en compte que això no condicionarà el posicionament 
de  vot  de  ningú,  es  donarà  la  dada  de  quina  és  la  diferència  en  l'increment  del 
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pressupost de la modificació, però en qualsevol cas les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (PSC-CP, CIUTADANS)

Vots en contra: 4 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC)

Abstencions:  2 (NOPP, CIU)

Per tant,

Relació de fets

Per  acord  del  Ple  de  l'Ajuntament  de  data  16  de  juliol  de  2015  es  va  aprovar  
inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 017/2015/SUP del Pressupost ,  
en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari  i  suplement  de  crèdit  i  per  a  l’aplicació  del  
superàvit  pressupostari  amb  càrrec  al  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  
generals, i baixes de crèdits, es va exposar a informació pública mitjançant anunci en  
el Butlletí oficial de la Província en data 23 de juliol de 2015.

Consta en l'expedient l’Informe d’Intervenció que exposa que els imports aplicats a les  
diferents destinacions són:

1r. Atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de  
desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents  
d’aplicar a pressupost», o equivalents efectuant-se en aquest acte el reconeixement  
extrajudicial de crèdits previst a l’art. 60.2 de Real Decret 500/90, de 20 d’abril.

2n. Suplementar partides del pressupost quines dotacions s’estimen necessàries per  
al  reconeixement  de  les  obligacions  que  es  derivin  per  la  prestació  de  serveis  i  
execució d’inversions necessàries.

3r.  Amortitzar operacions d’endeutament a llarg termini  que estiguin vigents,  per la  
quantitat de 400.000,00 euros.

En dates 21 de juliol i 8 d’agost de 2015 mitjançant registre general de la Corporació el  
senyor Antonio Torio Fernández, en representació del grup municipal Sumem Parets,  
ha  formulat  al·legacions  a  l’expedient,  i  es  demana  nul·litat  de  la  modificació  del  
pressupost.

Durant el tràmit d'informació pública s'ha incorporat una memòria complementaria de  
la Regidora de Serveis econòmics, que incorpora l'informe dels serveis que proposen  
les modificacions.

Per part de la Intervenció municipal s'ha emès informe en relació a les esmentades  
al·legacions que es ratifica en sentit favorable el tràmit d'expedient un cop incorporada  
la  documentació  requerida,  considerant  tant  mateix  que  l'expedient  reuneix  els  
requisits formals i de contingut que estableix la normativa d'aplicació, deixant deguda  
constància  de  que  s’especifica  la  concreta  partida  a  incrementar  i  els  mitjans  o  
recursos de l’augment que es proposa. 

Vist que l'acord d'aprovació inicial del Ple de l'Ajuntament de l’expedient de modificació  
de crèdits núm. 017/2015/SUP del Pressupost no es troba en cap dels supòsits de  
nul·litat de ple dret 

Fonaments de dret

L’article 168, 169 i 170 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text  
Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  relació  a  l'aprovació  i  
reclamacions al pressupost i les seves modificacions.
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Article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de  
la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  relació  als  expedients  de  crèdits  
extraordinaris i suplements de crèdit.

L'article  62  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del Règim  
Local

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

1. Desestimar  les  al·legacions formulades pel  senyor  Antonio  Torio  Fernàndez,  en  
representació del  grup municipal  Sumem Parets,  de nul·litat  de l'acord d'aprovació  
inicial  del  Ple  de  l'Ajuntament  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  
017/2015/SUP del  Pressupost,  en  no  incórrer  en  cap  dels  supòsits  establerts  en  
l'article  62  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Incorporar a l'expedient la Memòria complementaria i els informes del serveis en  
relació a la previsió de les despeses incloses en l'expedient de modificació de crèdits  
núm. 017/2015/SUP del Pressupost.

3. Aprovar definitivament l’expedient de modificació de crèdits núm. 017/2015/SUP del  
Pressupost  ,  en  la  modalitat  de  crèdit  extraordinari  i  suplement  de  crèdit  i  per  a  
l’aplicació  del  superàvit  pressupostari  amb càrrec  al  romanent  de tresoreria  per  a  
despeses generals, i baixes de crèdits.

4. Notificar el present acord als interessats que consten a l'expedient i procedir a la  
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

2. Acordar,  si  procedeix,  l'aprovació  inicial  de  la  modificació  de  crèdit  del 
pressupost de l’Ajuntament 025/2015 (Exp. 3576/2015).

La presidència indica que els punts 2 i 3, com a embolcall general, tracten sobre la 
modificació i l'aprovació de l'obra d'especial interès amb referència a l'Institut la Sínia, 
el nou mòdul. Ara ens donaran les dades referents a la modificació, que pretén cobrir 
el cost que l'Ajuntament de Parets assumeix per tirar endavant la seva implementació.

El  portaveu del  grup del  PSC-CP,  el  senyor  Francesc Juzgado,  explica  que en el 
present  punt  es proposa l'aprovació inicial  de l’expedient  de modificació de crèdits 
número 025/2015/SUP del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit 
finançat amb baixes de crèdit.

Es donen de baixa 40.000 € de la partida d'inversió del nou traçat de la xarxa de 
clavegueram de l'avinguda  d'Espanya  i  l'avinguda  de Josep  M.  Imbert  i  el  mateix 
import es dóna d'alta a condicionament d'edificis d'educació, que va lligat amb el tema 
del mòdul que l'Ajuntament de Parets, té la voluntat que s'aporti  a l'Institut la Sínia 
perquè tinguin els dos mòduls que necessiten per continuar amb la seva línia en el 
curs vinent.

D'acord amb el que es va comentar en la Comissió Informativa, el cost del mòdul puja 
vuitanta  un  mil  i  escaig  d'euros  i  aquí  s'efectua  un  traspàs.  Nosaltres  ja  teníem 
aprovada la partida de condicionament d'edificis d'educació en el  pressupost i  amb 
diners disponibles, amb una partida de 45.000 €, i amb 40.000 € complementem la 
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partida, la qual passa a ser suficient per afrontar la despesa.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i indica que a 
mi me gustaría decir que el procedimiento que se ha hecho ahora de enviar los datos 
por mail es el correcto, es al que se comprometió el equipo de gobierno a nuestro 
planteamiento de hace dos comisiones informativas para poder tener esa información 
previa  y  luego  discutirla.  Yo  creo  que  esa  es  la  linea,  en  ese  sentido  dar  la 
enhorabuena.  Yo  creo  que  está  bien,  ese  es  el  camino,  lo  que  pedimos  es 
transparencia. 

Por otra parte, en ese sentido respecto a la transparencia vuelvo a repetir  que no 
tenemos las actas. Las actas no están en la página. No se si se puede llegar, porque 
Antonio sí que ha llegado a  vía web, pero en la página nueva no están ni los audios ni  
las actas y también me gustaría manifestar nuestro malestar porque en la Comisión 
Informativa del martes pasado se vino a decir que la Teniente de Alcalde disponía del 
acta porque era la Teniente de Alcalde. Aquí todos tenemos el mismo derecho a tener 
la información. Por tanto si esa acta está ya disponible yo quiero tenerla encima de la 
mesa.  Si  vamos  a  evaluar  aquí  unos  puntos  yo  quiero  tener  toda  la  información 
posible.

Evidentemente el presupuesto es un documento complicado y de alguna forma lo que 
se pide sobretodo de cara a los nuevos regidores y regidoras es que la información 
sea lo más clara posible, simplemente es eso. En este sentido sí que es cierto que 
ahora  la  modificación  que se  plantea  en  este  punto  está  bien  planteada,  fácil  de 
entender  y  por  tanto  estamos  completamente  de  acuerdo  que  es  fácil  seguir  el 
procedimiento,  sin  embargo  en  los  otros  procedimientos  evidentemente  no  se 
entienden, porque yo no soy economista ni Antonio ni vosotros seguramente entendáis 
los movimientos que se realizan en eso, entonces y de alguna forma porque la ley así 
lo recoge pedimos transparencia en los movimientos.

La carmanyola va a ser una constante hasta que el equipo de gobierno y Ciudadanos 
entren en sentido común y pongan los plenos a la hora que tocan para conciliar la vida 
familiar y laboral. Yo comeré aquí, los tres comeremos aquí y esto será una constante, 
si vienen los mossos o quien tenga que venir a echarnos, pues nos echarán, pero será 
una  reclamación  constante  y  en  todas  nuestras  intervenciones  pondremos  de 
manifiesto que evidentemente no estamos de acuerdo con esta conciliación. No se 
que conciliación hay en otras sociedades y civilizaciones, sí que a lo mejor se podría 
conciliar la vida familiar y laboral a esa hora, pero la española actual creo que no.

Por último quiero dejar constancia de que los que estamos aquí cobramos por estar 
aquí, pero con la modificación que se produjo por el equipo de gobierno, muchos de 
los regidores que no están aquí evidentemente no cobran,  pero los del  equipo de 
gobierno sí cobran, simplemente dejar constancia de eso.

La presidència indica que després parlaran una mica de les intervencions dels punts 
del Ple i del que es tracta durant els punts del Ple, ho diu perquè tres quartes parts de 
la intervenció no ha tingut res a veure amb l'aprovació de la modificació de crèdit.

Pren la paraula la regidora d'Ara Parets-ERC, la senyora Kènia Domènech, i indica 
que subscrivim tot el que ha dit Sumem Parets i remarcar sobretot el fet que l'acta 
hauria de ser en paper i referent al punt, tot i que no trobem encertada la manera en 
què s'ha convocat el Ple, un dijous al migdia, el grup municipal d'Ara Parets-ERC farà 
costat al govern municipal i votarà a favor de la modificació de crèdit que permet la  
instal·lació d'un nou mòdul a l'Institut la Sínia a Can Fradera.
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Tal i com vam anunciar durant la campanya electoral Ara Parets-ERC donarà suport al 
govern Socialista a l'hora de reclamar a la Generalitat la construcció del nou institut de 
Can Fradera o qualsevol fet que faci una millora educativa.

El que no trobem de rebut és que alguns membres del govern Socialista aprofitin la 
convocatòria del Ple a través de xarxes socials o altres vies contra  Ara Parets-ERC 
per acusar-nos de no prioritzar l'educació i de donar suport a les retallades del govern 
de la Generalitat. Ho hem dit i ho repetim Ara Parets-ERC sempre estarà al costat de 
l'alcalde pel que fa a les millores educatives del nostre poble, però ens preguntem per 
què quan manava el tripartit, el nostre alcalde no deia el mateix, i en canvi avançava 
diners per a la construcció de diversos equipaments educatius com potser el  Lluís 
Piquer i  Pompeu Fabra sense protestar davant de la Generalitat.  Pregunta què ha 
canviat ara, perquè si ERC estava al tripartit amb PSC i Iniciativa, ara qui governa és 
Convergència Democràtica i posats a fer política d'alta volada, parlant de retallades de 
la Generalitat  i  d'altres temes també podríem dir que si  Catalunya fos independent 
tindria  molts  més  recursos  econòmics  per  poder-los  destinar  a  educació  i  sanitat 
pública i després ens direu que fem demagògia i tot això.

D'altra banda i de cara al futur caldria que el seu govern fos més previsor i a l'hora de 
consignar una partida pressupostària per a inversions educatives,  aquesta fos més 
elevada i així ens estalviaríem modificacions de pressupost en ple mes d'agost a un 
mes de l'inici del curs escolar.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i manifesta que el nostre 
grup votarà a favor de la proposta, perquè com ja han dit  altres grups el  tema de 
l'educació és un tema important i tots els diners que aportem a educació sempre són 
una bona inversió, surtin d'on surtin aquests diners, però voldríem fer tres matisacions.

Una, és que ja que estem també en una modificació del pressupost i abans s'ha parlat 
que  arran  de  la  nostra  intervenció  sobre  que  els  títols  de  les  partides  no  eren 
suficientment clars i se'ns ha dit que era una qüestió tècnica, perquè sempre passa el 
mateix,  l'equip  de  govern  quan  vol  obviar  un  problema  diu  que  és  responsabilitat 
tècnica. Se separa molt bé i es juga amb aquestes vessants, però afortunadament s'ha 
aprovat la Llei de la transparència que a partir de l'1 de gener de l'any que ve tot això  
quedarà resolt no perquè els tècnics o els polítics de torn siguin benignes, sinó perquè 
la  pròpia  llei  exigirà  transparència  i  un  aspecte  de  la  transparència  és  que  el 
pressupost sigui intel·ligible per a la majoria de mortals i això ho tindrem no per l'esforç 
que faci l'equip de govern, sinó perquè hi ha una llei que diu que l'1 de gener de l'any 
que ve haurà de ser així, i per tant no serà ni gràcies a l'equip de govern, ni gràcies a  
Déu, sinó gràcies a la llei.

Una segona qüestió que volíem plantejar és que el tema de l'ensenyament a Parets, 
pel  que fa  a secundària  és un problema de fons,  no  és un problema ara  puntual 
d'aprovar la partida. Segurament hi  votarem tots a favor per les raons que ja hem 
explicat  i  que són de domini  públic  respecte  al  tema de l'educació,  però  hi  ha un 
problema de fons que es divideix en dues qüestions. Una, que aquest mateix equip de 
govern Socialista no ha fet gaire esforços per reivindicar un segon institut i ens hem 
trobat avocats a una situació històrica, però ara rebem les conseqüències i hem de 
pagar uns diners. La qüestió històrica és que no ens hem avocat a demanar un institut 
de  secundària.  Sí  que  és  responsabilitat  de  la  Generalitat,  però  també  és 
responsabilitat de l'Ajuntament demanar-ho, oferir terrenys, i moure's perquè el que no 
es mou no s'aconsegueix res i aquí s'ha estat dient molts anys que no feia falta un 
institut  de secundària i  ha arribat  un dia que hem hagut  de córrer  tots a base de 
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mòduls i és lamentable que Parets del Vallès tingui un segon institut i una secundària 
amb mòduls i amb un emplaçament certament discutible, que és una qüestió que jo he 
apuntat altres vegades, però que ara no cal desenvolupar.

Suposa que en la resposta se'ns dirà que la responsabilitat és de la Generalitat, però 
ha de dir que no, que és compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament, perquè qui 
ofereix els terrenys és l'Ajuntament i qui s'ha de moure també és l'Ajuntament.

De totes maneres han fallat en aquest cas les dues institucions i aquest fallo ens ha 
arrossegat  a la situació que estem ara, barracons,  provisionalitat,  modificacions de 
pressupost i diners que ha d'aportar l'Ajuntament. Estem en una situació que no ve 
provocada  per  unes  circumstàncies  normals,  sinó  perquè  hi  ha  hagut  uns  errors 
polítics que s'han comès en el temps i això és una mostra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que sóc conscient que 
en aquests moments com a responsable de la gestió de la Generalitat som l'ase que 
han de rebre tots els cops, però malgrat això jo soc regidor en un àmbit municipal i en 
tot cas m'ajustaré a parlar pròpiament del punt de l'ordre del dia a nivell municipal. Sí 
que obro les portes a qualsevol representant d'un altre grup polític a palar en qualsevol 
altre fòrum i no en un Ple municipal de política supramunicipal i  de quantes coses 
vulgueu.

Ajustant-me pròpiament al punt de l'ordre del dia, és evident que l'Institut de la Sínia va 
engegar un projecte prou important per a l'educació dels nostres fills de Parets. És 
evident  que  sempre  havíem  reclamat  el  bon  funcionament  del  projecte  que  seria 
important disposar enguany de dos mòduls nous. Teníem un pràcticament assegurat i 
aquest  segon  mòdul  que  fins  fa  quatre  dies  no  teníem garanties  que  es  pogués 
instal·lar.  Hem aconseguit  per les raons que siguin, mitjançant les negociacions de 
l'Ajuntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat obtenir un segon 
mòdul que surt d'un altre institut i com a tal és evident que la modificació de crèdit ens 
ha de permetre instal·lar el segon mòdul, que d'acord amb el que entén la Direcció i els 
òrgans escolars bàsics per al bon funcionament de la Sínia. Per tant nosaltres tot el 
que sigui millorar l'ensenyament de la nostra canalla, que sens dubte serà el futur del  
nostre país, ens hi trobareu al vostre costat. El nostre vot evidentment serà afirmatiu.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i exposa que para 
nosotros la modificación del presupuesto es importante para que todos los niños del 
municipio puedan estar estudiando en unas condiciones más o menos confortables, 
aunque sabemos que están en unos barracones, que son muy provisionales y que a 
veces cuando llueve entra agua, etc. Hay varias cosas que deberíamos solucionar. Es 
importante  que  el  Ayuntamiento  haya  dotado,  gracias  al  Ayuntamiento  de  Parets 
podrán nuestros hijos tener una escuela más o menos digna, y también decir que del 
proyecto  tenía  que  haberse  hecho  cargo,  nos  va  a  costar  el  dinero  a  todos  los 
ciudadanos de Parets y para nosotros el gobierno de la Generalitat y sus socios que 
se gastan el dinero en hacer otras cosas que no tocan deberían haber hecho incapié 
en este gasto y no que tenemos que asumirlo todos los ciudadanos del municipio. 
Nuestro  voto  claro  que será  a  favor,  pero  este  gasto  debería  haberlo  asumido  la 
Generalitat y sus socios de gobierno.

Intervé el portaveu del PSC-CP, el senyor Juzgado, i contesta a la senyora Martí que 
per la seva trajectòria política suposo que vostè sap i entén de qui és competència 
cada  servei  i  cada  tema.  El  tema  educatiu  lamentablement  i  diu  lamentablement 
perquè  si  fos  competència  municipal  possiblement  a  nivell  general  a  Catalunya 
funcionaria millor si fossin els ajuntaments, però és competència de la Generalitat i 
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vostè ja ho sap i no pot dir que no val excusar-se. No ens excusem, sinó que és una  
realitat. Hi ha temes en què els municipis tenim competències i altres no. Dit això no  
repetiré el que acaba de dir el portaveu de Ciutadans, perquè és veritat, i jo no tinc la 
voluntat de ficar-me amb Convergència aquí a Parets, perquè separa el que és un 
govern de la Generalitat del que a vegades és el partit i la formació política. A vegades 
van molts creuats, però altres vegades els interessos i les opinions són separades. 
Però això és competència únicament i exclusivament de la Generalitat.

La senyora Martí tampoc pot dir que no s'ha fet i que no s'hi ha treballat en facilitar-li a  
la Generalitat l'espai per a la construcció del segon institut. Jo crec recordar que inclús 
un regidor que està en aquesta taula, que abans estava en la nostra formació, havia 
fet  alguna  gestió  en  anteriors  èpoques,  i  sinó  em  podrà  corregir.  Però  jo  li  puc 
assegurar que s'ha posat un terreny a disposició de la Generalitat, perquè està molt 
ben marcat, i no és on està muntat l'actual, però que es va posar.

No tenen diners per tirar això endavant i el que van oferir era això a costa de molta 
inversió municipal, perquè sinó no tindrien possiblement el segon institut. Aquí no es 
tracta de penjar-se medalles ni de posar culpes, sinó que tenim la voluntat, no només 
l'equip de govern  sinó com ha demostrat sempre, l'oposició, que en temes educatius 
anem ben agafats de la mà i tirem endavant, perquè l'educació està per sobre dels 
interessos del  partit  i  avui  em congratulo  que també anem en  aquesta  línia,  però 
senyora  Martí  a  vostè  jo  li  he  d'explicar  molt  poc  de  les  competències  de  les 
administracions, perquè vostè té molt bona noció.

Pel que fa als noms de les partides, explica que en l'informe només apareixen els 
noms de les factures reconegudes al final d'any, i apareixen detallats els noms de les 
factures pendents.

Al gener es podria haver fet d'una altra manera i per decisió d'Intervenció s'ha realitzat 
d'una manera diferent a com es venia efectuant fins ara i per aquest motiu apareixen 
els noms. Sinó estiguessin definits no apareixerien els noms com els que ha nomenat 
la senyora Martí.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Raul Urtusol, i manifesta que voldria recordar certs 
temes que ja s'han comentat en l'anterior legislatura. En aquesta nova legislatura s'han 
incorporat  regidors  nous  i  sempre  hem  dit  que  intentarien  respectar  temes  prou 
sensibles  per  no  fer  demagògia  i  política  barata.  Parlar  d'assumptes  socials  i  de 
l'educació dels nostres infants fent política barata és fer mal a tots els representants 
que estem aquí i a tota la gent del carrer.

És evident que hi ha gent que s'ha incorporat fa quatre dies i que possiblement o no 
s'han  preocupat  de  mirar  els  expedients  amb  anterioritat  i  m'estic  referint  molt 
directament  al  senyor  Manuel  Losada,  portaveu  de  Ciutadans,  que  en  tot  cas  es 
preocupi una mica més d'agafar els antecedents, de mirar d'on neix l'institut, què ha fet 
l'Ajuntament, quin esforç ha fet i quina col·laboració hi ha hagut amb la Generalitat. Si 
que demanaria al regidor de l'Àrea que em digui què ha incomplert la Generalitat en 
tots els pactes que es van establir per tirar endavant l'Institut de la Sínia. Insisteix que 
abans de parlar i fer demagògia barata que no costa gaire, intentem preocupar-nos, i 
en tot cas fent política pel que realment entenem en lletres majúscules política d'altres 
àmbits i no àmbits tan sensibles com són aquests.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, indica que yo solo he dicho que 
no se gasten el dinero en otras cosas que no tocan, como en el tema de consultas. 
Este colegio lo podríamos haber tenido totalmente financiado por la Generalitat, pero 
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claro posiblemente no hay dinero para esto porque nos lo gastamos en consultas y en 
cosas raras. Por eso digo que si queremos que lo primero sea la educación no solo en 
Parets, sino en el resto de municipios, para mi manera de ver las cosas, hay cosas 
que son prioritarias y si la educación queremos que sea prioritaria no nos podemos 
gastar el dinero en una consulta.

52.24 Intervé la presidència i  indica que el  posicionament està clar explica que en 
aquest punt no és menys cert que des del primer moment que ens assabentem d'això 
treballem de la mà amb el teixit educatiu, que és el que al final es diu, anem a intentar 
salvant les diferències ideològiques, treballar de la mà amb la direcció de l'escola. Ens 
reunim amb la  direcció  de l'escola,  ens reunim amb el  Departament  i  ara tots  els 
passos que es fan, tot i que coincidim plenament, que l'institut hauria de ser sufragat 
per de qui és competència entenem que hem de buscar possibilitats i en la possibilitat 
amb la qual coincidim tots i que només ens queda, posar de la nostra part per intentar  
que això tiri endavant, que no vol dir que sigui el que toca.

Quan ha intervingut el regidor de CiU, ho diu perquè això ens ho hem d'aplicar tots, i  
vol  comentar  als  regidors  de  Sumem,  al  senyor  Antonio  Molina,  que  ha  fet  la 
intervenció, que aquí no farem venir els mossos. A l'Ajuntament hi ha regidors nous i 
uns altres que no tant, i el tarannà nostre no és aquest, però deixin que sí que li digui  
una cosa i és que jo considero que és una falta de respecte dinar davant de tota la  
resta de persones que hi ha aquí. Considero que és una falta de respecte, això no vol 
dir  que  vostès  puguin  fer  el  que  considerin,  però  li  vull  dir  també  que  s'ha  de 
considerar això, perquè si al final les regles del joc en un estat de dret, la democràcia 
està perquè les coses que s'aproven entre els 17 membres que estem aquí, s'aproven, 
per això estan les majories i per això està la democràcia.

Hi  havia un altre aspecte amb el  qual coincideixo plenament amb vostè,  que hem 
comentava la secretària, que amb tota la migració i la nova web, com sabeu estem 
amb  la  transformació,  modernització  i  adaptació  de  l'Administració,  hi  ha  actes  i 
algunes coses més que és veritat que s'hauran de fer amb un altre format, perquè amb 
el format digital han tingut problemes amb la migració i s'hauran de passar. És veritat  
que els podcat  sí que estan tots, el de totes les actes i tot, però això és una de les  
primeres coses que es faran, perquè tots estem interessats en que totes les actes dels 
plens  estiguin  absolutament  penjades  perquè  tothom  les  pugui  veure  i  consultar, 
només faltaria. En aquest aspecte cap problema.

Respecte al que ha manifestat la senyora Kènia Domènech ha de dir que coincidim en 
alguns aspectes. Podem mirar endavant, podem mirar enrere, quan estava el tripartit, 
que jo podria dir que no estava d'alcalde, però sí com a regidor, però com si hagués 
estat amb el mateix paper que desenvolupo en aquest moment, vam actuar com hem 
actuat ara de la mateixa manera i li vam dir a qui li havien de dir que ens semblava 
absolutament demencial que no es fessin els passos necessaris. A més recorda que el 
tripartit formava part el nostre partit i el seu partit. És a dir que indistintament de les 
formacions polítiques, la situació és que Parets es troba en una situació que té una 
necessitat i més enllà de donar culpes, coincideixo, això sí després fa la intervenció 
parlant de les xarxes. Les xarxes vostè ho sap, probablement els comentaris de xarxes 
sempre poden anar cap a una banda o cap a una altra i hi coincidirà que tothom amb 
les xarxes publica el  que considera, sense en molts casos mirar  si  afecta a altres 
persones i creu que és bo que faci aquesta anàlisi, però que també el seu grup s'ho 
apliqui,  perquè en aquest  cas també poden haver-hi  diferents tipus d'intervencions 
dintre de les xarxes socials que poden, però en qualsevol cas crec que ni en xarxes ni 
anteriors grups de la Generalitat ni els actuals són els que han de condicionar que la 
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voluntat de l'equip de govern i que segur que compatim tots vagi endavant.

Miri senyora Martí ja li ha contestat el portaveu. Jo li diré que és de molt poca memòria 
per no dir una altra cosa, dir que aquest Ajuntament no s'ha preocupat sempre de tenir 
un institut com tocava. És una falta de memòria important per no dir una altra cosa, 
perquè quan un diu això vol dir que l'Ajuntament en totes les seves etapes no s'ha 
preocupat per l'educació i si alguna cosa ha fet aquest Ajuntament ara, abans i des de 
la  democràcia,  i  la  senyora  Martí  en  formava  part  també,  des  de  la  democràcia, 
sempre s'ha preocupat pels seus equipaments educatius i això ho ha fet sempre. 

Aquest Ajuntament és un Ajuntament que ha anat a tocar les portes que tocaven, que 
ha anat a discutir-se amb el conseller de torn que tocava i que ha anat tantes vegades 
com ha estat necessari a les delegacions, les quals han anat canviant per diferents 
parts del territori, perquè sempre s'ha lluitat per tenir els millors equipaments i amb 
l'institut ha passat el mateix, i quan es diu que no han posat en disposició, ha de dir 
que sí que ha estat posat en disposició, ha estat reclamat i tornat a reclamar infinitat  
de vegades. Això no es pot dir i si es diu, no s'està acollint al que és la veritat.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i explica que 
aunque no estén las actas en la web, yo creo que el ejercicio habría sido enviarnos las 
actas por correo, porqué yo necesito las actas para evaluar la información. Creo que 
esto no tiene que volver a ocurrir,  por mucho que esté habiendo una migración yo 
tengo que tener las actas encima de la mesa.

Por otra parte me gustaría saber si ha habido otra Junta de Gobierno des del 9 de julio 
hasta hoy, porqué si la ha habido el acta no se nos ha enviado.

La presidencia explica que todas las juntas y las actas sino están en formato digital, se 
os hará llegar en formato digital. Reitero que no tenemos ningún tipo de problema en 
que se os hagan llegar todas las actas.

El señor Antonio Molina manifiesta que estamos en agosto y si ha habido algún acta 
de gobierno.

La presidencia indica que no ha habido ninguna sesión de la Junta de Gobierno en 
agosto.

El señor Antonio Molina dice que en julio ha habido alguna sesión y estamos en agosto 
y  no  nos  ha  llegado  ninguna  acta,  al  final  es  información  y  necesitamos  esta 
información. Vosotros estáis en el gobierno y es mucho más fácil hacer las cosas des 
del gobierno, que desde la oposición sin información.

Respecto a las fiambreras, las lecciones que nos da el alcalde siempre como última 
intervención y repartiendo a diestro y siniestro lecciones, no las termino de entender. 
No es una falta de respeto en absoluto porque la falta de respeto es poner plenos a las 
13.30 h, esa sí que es una falta de respeto.

La presidència indica que no coincideixen.

El  señor  Molina  indica  que claro  que no  coincidimos por  eso  estoy  haciendo  una 
reclamación. Me gustaría explicar que nosotros, los jóvenes de hoy día de España 
estamos  en  situaciones  precarias  aunque  tengamos  carreras,  aunque  tengamos 
diversas cosas, por tanto el hecho de tener un Pleno a las 13.30 h nos dificulta mucho 
el hecho de encontrar trabajo, o cuando desarrollamos nuestro trabajo, evidentemente 
ir a una empresa privada y decirle al patrón de turno que me voy porque tengo unas 
obligaciones en el Ayuntamiento, esa persona lo puede evaluar de forma positiva o 
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evaluar de forma negativa y por tanto echarte a la calle, por tanto yo no entiendo que 
esta reclamación sea tan descabellada ni una falta de respecto respondiendo aquí a la 
gente que está increpando o grita. Simplemente.

La presidència entén que en el dia de la sessió plenària que es va tractar el tema, 
vostè va fer una intervenció similar. Nosaltres el que creiem amb tot el respecte, que 
no es pot faltar mai al respecte i per això el que comenta no vol dir que ho hagi faltat, 
però  el  que  li  comenta  és  que  en  un  estat  de  dret  es  prenen  les  decisions,  les 
decisions estan marcades per uns òrgans reglats i igual que vostè s'acull a uns òrgans 
reglats per tenir les actes de les juntes i els plens, nosaltres li  diem primer, que la 
intervenció  de  l'alcalde és  la  última  i  no  perquè ho digui  l'alcalde de Parets,  sinó 
perquè la intervenció del president de la taula, en aquest cas de l'alcalde, és la última, 
això és com el que està marcat en el Reglament orgànic municipal en el funcionament 
de les actes.

Amb això  hi  ha diferències  d'opinions i  amb la  diferència  d'opinions que és sana, 
saludable i normal, simplement dir que seria fantàstic que es mantingués dintre d'un 
ambient  d'una  certa  cordialitat  i  normalitat  dintre  de  l'activitat  plenària.  Només  és 
aquest el comentari.

Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Martí,  i  li  agradaria  que  se'ns 
contestessin els punts que jo dic, no a mi, sinó a tothom, i que no es contesti en un 
genèric que no tinc memòria. Jo per sort la memòria la tinc de conya. En altres coses 
potser no, però la memòria la tinc bé. Després es fan aquests atacs personals que són 
lletjos.  El  que  s'han  d'atacar  són  els  conceptes  i  no  a  les  persones,  de  si  tenen 
memòria, si tenen un ull malament, o el que sigui.

Només voldria que em diguessin, si ho recorden, jo en aquests moments no recordo la 
data exacta, en la qual es va produir l'oferiment dels terrenys per part de l'Ajuntament, 
perquè és condició indispensable, malgrat  que les competències siguin totes de la 
Generalitat,  és  indispensable  perquè la  Generalitat  pugui  fer  una  construcció,  que 
l'Ajuntament ofereixi els terrenys. M'agradaria que es busqués la data en la qual es va 
fer l'oferiment dels terrenys per a l'institut. M'agradaria molt, perquè així es veuria qui 
és el que té memòria i qui és el que no en té.

L'Institut  Torre de Malla és el  primer que hi  va haver en el  poble. Crec que es va 
inaugurar cap a l'any 1988, quan hi havia uns 8.000 habitants a Parets. Hem hagut 
d'esperar a doblar la població i una mica més per moure'ns tots plegat per a un segon 
institut. És a dir, que han passat molts anys només amb un institut, en canvi la població 
creixia i creixia a una velocitat important amb un mateix institut des de l'any 1988 o 
1989, que és el  moment en el qual es va posar en funcionament. Jo el que volia fer és 
aquesta reflexió, perquè crec que l'equip de govern Socialista no ha estat en els últims 
anys al quite de la necessitat d'un segon institut i repeteixo que m'agradaria, i sinó ja el  
buscaré en quina data es produeix l'oferiment dels terrenys per al segon institut.

La  presidència indica que jo  crec que efectivament  el  que ha de fer  és buscar-lo, 
aquesta també és una responsabilitat seva com a oposició, buscar si necessita alguna 
documentació i en qualsevol cas reitero que és de tenir molt poca memòria no recordar 
quan un ha estat assegut aquí des de fa moltíssims anys, saber quins han estat els 
passos que s'han fet i tota la implicació que han tingut els diferents equips de govern, 
que hi ha hagut en aquest Ajuntament sempre perseguint, buscant i reclamant aquest 
nou institut.

Penso que en aquest cas si falla la memòria i no és cap falta de respecte, simplement 
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que em sobta que li falli la memòria en aquest aspecte tan clar i tan evident, que s'ha 
anat tractant legislatura rere legislatura, any rere any. És un tema molt  evident. En 
qualsevol  cas si  el  que necessita són dades, totes estan recollides i  només ha de 
buscar-les.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

Davant la possibilitat de baixes de crèdit d'aplicacions pressupostàries per a despeses  
generals  es  fa  necessària  la  modificació  de  crèdits  número  025/2015/SUP  del  
Pressupost en vigor,  en la modalitat  de suplement.  I  atès tanmateix l’existència de  
partides pressupostàries que a la data s’estima que no seran necessàries la  seva  
execució ni hauran de suportar obligacions de contingut econòmic.

Fonaments de dret

• Els articles 169, 170, 172, 177, 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals.

• Els  articles  34  a  38  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es  
desplega el  Capítol  I,  del  Títol  VI,  de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre,  
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

• L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del  
Règim Local.

• L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura de  
pressupostos de les entitats locals.

Vist  l’ informe  d’Intervenció,  emès  al  respecte  i  de  conformitat  amb  la  normativa  
d'aplicació del Règim Local,

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

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 025/2015/SUP del  
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes de  
crèdit, d’acord amb el següent detall:

PARTIDA CONCEPTE
IMPORT         
SUPLEMENT

FINANÇAMENT 
BAIXES CRÈDIT

2262 1531 60914 Nou traçat xarxa clavegueram av. Espanya i JM  40.000,00

4539 320 63200 Condicionament edificis educació 40.000,00

2.  Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  en el  Butlletí  oficial  de la  
Província per un termini  de quinze dies, durant els quals els interessats el  podran  
examinar  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  L’expedient  es  considerarà  
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;  
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
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3. Acordar,  si  correspon,  declarar  com  a  obra  d'especial  interès  o  utilitat 
municipal, les obres d'infraestructura per a la instal·lació d'un nou mòdul per al 
nou Institut de Parets del Vallès (Exp. 3578/2015).

Pren la  paraula el  regidor de Territori,  el  senyor Francesc Juzgado,  tal  com es va 
comentar a la Comissió Informativa el punt tracta sobre declarar com a obra d'especial 
interès  o utilitat  municipal,  les obres  d'infraestructura  per  a  la  instal·lació  d'un nou 
mòdul  per  al  nou  Institut  de  Parets  del  Vallès,  perquè  quedi  exempt  del  95% de 
contribució i només se li apliqui un 5%.

Intervé el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i indica que a nosaltres 
ens consta que la Generalitat en tots els serveis tant en educació com en sanitat com 
en serveis socials com en equipaments socials demana aquesta contribució.

Pren la paraula la regidora d'Ara Parets-ERC, i indica que el seu grup vota a favor i 
volem desitjar bon profit a totes i a tots.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Relació de fets

La  Generalitat  de  Catalunya,  Departament  d'Ensenyament,  Serveis  Territorials  al  
Maresme - Vallès Oriental presenta instància en data 28 de juliol de 2015, sol·licitant  
llicència  d'obres  menors  amb  la  finalitat  de  realitzar  obres  d'infraestructura  i  
instal·lacions per a un mòdul prefabricat al carrer Víctor Català núm. 8, d'aquest terme  
municipal, alhora que se sol·licita que el Ple de l’Ajuntament declari aquesta obra com  
d’especial interès o utilitat municipal.

Mitjançant  Resolució  del  regidor  de  l'Àrea  de  Via  Pública  i  Cohesió  Territorial,  
Cooperació  i  Hisenda  es  va  atorgar  llicència  d'obres  menors  a  la  Generalitat  de  
Catalunya,  Departament  d'Ensenyament,  Serveis  Territorials  al  Maresme  -  Vallès  
Oriental, per a la realització d’obres d’infraestructura i instal·lacions per a un mòdul  
prefabricat, restant condicionada l'aprovació de la liquidació a l'aprovació pel Ple de la  
declaració de les obres d'interès públic.

Atès que aquesta declaració correspon al Ple de la corporació i s'acorda, amb una  
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus  
membres.

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de 24 de setembre de 2014 ja va declarar  
l'obra d’especial interès o utilitat municipal, la instal·lació d’un mòdul per a la Secció  
d’Institut  de  Parets  del  Vallès,  al  carrer  Víctor  Català  número  8,  promogudes  pel  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, atès el seu destí social i  
cultural, de la llicencia atorgada en data 23 de juliol de 2014.

Fonaments de dret

El que disposa l’article 103.2a del Text  refós de la llei  reguladora de les hisendes  
locals, (Reial Decret Legislatiu 2/2004)
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El  que  disposa  l’Ordenança  fiscal  número  5  de  l’impost  sobre  construccions,  
instal·lacions i obres, i l’Ordenança fiscal número 15 de la Taxa per a la prestació dels  
serveis  d’intervenció  administrativa  en  l’activitat  dels  ciutadans  i  les  empreses  en 
relació amb les bonificacions a favor de les construccions, instal·lacions o obres que  
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies  
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquen.

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

1. Declarar com a obra d’especial interès o utilitat municipal, la instal·lació d’un mòdul  
per  a  la  Secció  d’Institut  de  Parets  del  Vallès,  al  carrer  Víctor  Català  número  8,  
promogudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, atès el  
seu destí social i cultural, les obres incloses en la llicència atorgada.

2. Notificar  el  present  acord  al  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  
Catalunya a l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

El señor Molina pregunta si tienen el dato que faltaba.

La presidència respon que no i que s'ha de buscar.

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

Vist i plau
L'alcalde La secretària accidental
Sergi Mingote Moreno Assumpta Torres Julià
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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