
 

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

Expedient Gestiona: 3305/2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 16 de juliol de 2015
Horari: 18.30 h a 21.30 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)
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)
Esperança Colom Canal, interventora
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Àrea de Serveis Generals

2. 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 primer trimestre de 2015 (Exp. 2928/2015).

3. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 
017/2015/SUP (Exp. 3026/2015).

4. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit per al desenvolupament de la 
convocatòria del programa de plans d'ocupació local 2015 (Exp. 3237/2015).
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5. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple (Exp. 2891/2015).

6. Aprovar,  si  correspon,  la  creació  i  la  composició  de  diverses  comissions 
informatives, consulta i estudi (Exp. 2891/2015).

7. Aprovar, si escau, el nomenament de representants de la corporació en òrgans 
col·legiats (Exp. 2891/2015).

8. Acordar,  si  escau,  l’establiment  del  règim  de  dedicació,  retribucions  i 
indemnitzacions  dels  membres  de  la  corporació  i  assignar  una  dotació 
econòmica als grups municipals (Exp. 2891/2015).

9. Proposta d'acord sobre la creació d'una taula d'emergències socials a Parets 
del Vallès (Exp. 3203/2015).

10. Proposta d'acord sobre la continuïtat de l'Ajuntament de Parets del Vallès al 
Consorci Teledigital Mollet (Exp. 3204/2015). 

Mocions

11. Moció  relativa  al  compliment  de  la  Llei  de  banderes  en  edificis  públics 
municipals del municipi de Parets del Vallès (Exp. 3139/2015).

Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 2 de juliol 
de 2015.

Àrea de Serveis Generals

2. 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 primer trimestre de 2015 (Exp. 2928/2015).

Pren la paraula la regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals, la senyora 
Paola  Gratacós,  i  explica  que  és  la  presentació  al  plenari  municipal  de  l'estat 
d'execució  trimestral  del  pressupost,  el  resum  de  tresoreria  i  la  situació  sobre  la 
informació  del  compliment  de  terminis  de  pagament  i  tramitació  de  factures, 
corresponents al primer trimestre de 2015.

Tenim l'estat d'execució respecte al pressupost d'ingressos, amb previsions inicials de 
22.265.184,82 €, amb una recaptació líquida  de 3.108.348,12 €.

Del pressupost de despeses, previsions inicials, 22.265.184,82 € i unes obligacions 
reconegudes de 4.367.403,48 €.

Dels moviments de la tresoreria i la seva situació fins al 31 de març de 2015, fet l'acta 
d'arqueig,  d'ingressos,  de pressupost,  3.784.151,92 €,  amb un total  d'ingressos de 
10.893.374,98 €, que sumen existències més ingressos, 17.372.994,43 €.

Sobre els pagaments de l'acta d'arqueig, dir que de pressupost 2.666.122,24 € i el total 
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de pagaments 11.315.768,61 €, amb existències a fi del període de 6.057.225,82 €.

L'estat conciliatori, existències d'arqueig a 31 de març són els 6.057.225,82 €, amb 
una formalització de 30.856,28 € i unes diferències de conciliació de 727.090 €, dóna 
unes existències d'entitats financeres a 31 de març de 2015 de 6.027.097,44 €. La 
diferència és de 31.584,18 €.

Respecte a la informació que estableix les mesures de la lluita contra la morositat en 
les operacions comercials corresponents al primer trimestre, quant al pagament de les 
factures d'aquest període tenim de pagaments totals del trimestre natural un nombre 
de factures de 1.125, amb un import d'1.748.060,61 € i el període mitjà de pagament 
és  de  66  dies  i  unes  obligacions  pendents  de  pagament  en  les  quals  s'estigui 
incomplint el termini legal a la data del tancament del trimestre natural un nombre de 
759  factures,  amb  un  import  d'1.844.556,15  €.  El  període  mitjà  del  pendent  del 
pagament excedit és de 28 dies.

Respecte al període mitjà de pagament a proveïdors amb les ràtios, el període mitjà de 
pagament de l'entitat és un càlcul que dóna el programa, que són 16,64 dies.

Les  obligacions  trimestrals  del  subministrament  d'informació  al  Ministeri  sobre  les 
obligacions, s'ha lliurat el Ministeri en data 7 de maig de 2015, i conforme la corporació 
compleix  amb  l'objectiu  d'estabilitat  pressupostària  i  l'objectiu  de  la  regla  de  la 
despesa.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i indica que les 
dades són les dades no han tingut tampoc gaires explicacions, l'únic dubte que tenim 
és la modificació de 623.000 € de despeses de personal, que ens agradaria que la 
regidora ens ho pogués explicar.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que s'observen 
en el tema del pagament de les factures del primer trimestre, que malgrat que hi ha un 
total important de 1.125 factures, que es paguen al voltant del període que correspon, 
és a dir a 66 dies, quan el que preveu la llei és a 60, però està bastant ajustat, però 
han de tenir en compte que hi ha 759 que també és una quantitat important i sobretot 
759 és el nombre de factures, però l'import supera a l'anterior. És a dir que l'anterior 
import de les 1.125 factures era d'1.748.000 €, pagades a 66 dies, superant 6 dies el 
que preveu la llei, però les 759 en què no es compleix el termini, en import superen el  
1.844.000 €, que se supera el termini en 28 dies. 

Entén que això són els números i és el primer trimestre, però s'hauria de fer si es pot  
que hi ha tresoreria, intentar que aquest número sigui el més baix possible.

La regidora de l'Àrea de Serveis Generals, la senyora Paola Gratacós, diu que tenen 
intenció que el nombre sigui el més petit possible. El tema que hi hagi el traspàs de 6 
dies dels 66 als 60 dies és a causa del tema del canvi d'Intervenció que va haver-hi a 
finals de l'any passat, també el canvi informàtic pel tema de la posada en marxa de la 
factura electrònica. Són nombre de factures i imports, que un sigui més alt que l'altre, 
és per l'import de la factura. Uns sumem més que els altres,  també depèn de l'entrada 
de la factura. No té res a veure l'import de cada factura, que és un i va respecte a la 
data d'entrada de la factura i no per imports.

Respecte al tema que comentava de la diferència amb personal, es tracta del tema 
dels plans d'ocupació, de capítol I, per les transferències de plans d'ocupació. Aquest 
és el fet.

La presidència indica que si tenen qualsevol cosa a preguntar, es poden adreçar a la 
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interventora, que contestarà a qualsevol consulta que pugui ser més extensa. 

Bàsicament és un punt per donar compte d'aquest aspecte i tot el que sigui millorar 
l'agilitat i els pagaments, els primers interessats som nosaltres com a administració, 
que en conjunt ho som tots, la corporació, i aquest és el nostre objectiu per seguir 
endavant.

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 31/3/2015, resultant de les dades de  
tancament del primer trimestre de 2015.

2. L’acta d’arqueig a 31/3/2015.

3. Informe elaborat per la Intervenció i la Tresoreria corresponent al primer 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 la 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 PRIMER TRIMESTRE 2015.
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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 9.079.641,81 1.571.624,71 7.508.017,10

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 250.000,00 250.000,00 110.843,69 7.368,27 103.475,42

3
TAXES, PREUS PÚBLICS 
I ALTRES INGRESSOS.

3.025.300,92 3.025.300,92 1.012.382,00 413.536,48 598.845,52

4
TRANSFERÈNCIA 
CORRENTS.

5.611.277,90 226.028,53 5.837.306,43 3.831.177,96 1.114.567,43 2.716.610,53

5
INGRESSOS 
PATRIMONIALS.

26.006,00 26.006,00 6.035,58 1.251,23 4.784,35

7
TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL.

 0,00

8 ACTIUS FINANCERS.

9 PASSIUS FINANCERS. 898.000,00 898.000,00 0,00

TOTAL  22.265.184,82 226.028,53 22.491.213,35 14.040.081,04 3.108.348,12 10.931.732,92

PRESSUPOST DE DESPESES

CAP  
Previsions 

inicials
Modificacions Crèdits totals

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids

Pendent 
pagament

1 DESPESES DE PERSONAL. 8.950.034,55 623.149,83 9.573.184,38 111.635,71 106.576,01 5.059,70

2
DESP. CORRENTS BÉNS I 
SERVEIS.

8.361.400,80 457.363,50 8.818.764,30 2.385.546,18 2.380.569,83 4.976,35

3 DESPESES FINANCERES. 303.699,44 303.699,44 101.450,49 101.450,49

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 900.656,62 184.754,75 1.085.411,37 283.763,37 249.472,77 34.290,60

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

6 INVERSIONS REALS. 1.263.925,00 3.008.693,88 4.272.618,88 914.729,39 914.528,80 200,59

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

9 PASSIUS FINANCERS. 1.793.468,41 1.793.468,41 570.278,34 570.278,34

TOTAL  22.265.184,82 4.025.961,96 26.291.146,78 4.367.403,48 4.322.876,24 44.527,24

 (*) Estan pendents de comptabilitzar les despeses de Seguretat Social corresponents a la nòmina de gener a març de 
2015, lligam de la nova aplicació informàtica Epsilon-RRHH i traspàs dades a sicalwin-Comptabilitat.
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1.2 MOVIMENTS DE LA TRESORERIA I LA SEVA SITUACIÓ 31/3/2015

ACTA DE ARQUEIG
 

PRESSUPOST 2015
Període 
des de

1/1 a 31/3

 Existència anterior al període 6.479.619,45

 INGRESSOS  

  

 De pressupost. 3.784.151,92

 
Per operacions no 
pressup.

4.776.019,84

 Per reintegr. de pag. 20,60

 De recursos d´altres ens. 0,00

 Per moviments interns. 2.333.182,62

 D’Operacions Comercials 0,00

 TOTAL INGRESSOS 10.893.374,98

        

 Sumen existències + ingressos 17.372.994,43

        

 PAGAMENTS  

 De pressupost. 2.666.122,24

 
Per operacions no 
pressup. 6.288.043,47

 Per devolució d’ingressos. 28.420,28

 De recursos d’altres ens. 0,00

 Per moviments interns 2.333.182,62

 D’Operacions Comercials 0,00

 
Per diferències de 
redondeig de l’Euro 0,00

 TOTAL PAG. 11.315.768,61

        

 Existències a fi del període 6.057.225,82

ESTAT CONCILIATORI

Existències acta arqueig 31 març 2015  6.057.225,82

  

Formalització 30.856,28

  

Diferències conciliació 727,90

  

  

Existències entitats financeres 31 març 2015 6.027.097,44
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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 PRIMER 
TRIMESTRE 2015 

PAGAMENTS FACTURES PRIMER TRIMESTRE 2015 (MOROSITAT)

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

553 997.307,42

Resta de pagaments 572 750.753,19

PAGAMENTS TOTALS DURANT EL 
TRIMESTRE NATURAL

1.125 1.748.060,61 Període mig de 
pagament (PMP)
(dies)

66 dies

Obligacions pendents de pagament en les 
quals s’estigui incomplint el termini legal a la 
data de tancament del trimestre natural 
(vençudes 31/3/2015)

759 1.844.556,15 Període mig del 
pendent de 
pagament excedit 
(PMP) (dies)

28 dies

Obligacions pendents de pagament a la data 
de tancament del trimestre natural (vençudes 
i no vençudes a 31/3/2015)

878 1.976.906,07

PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Rati d’Operacions pagades 36,18 dies

Import d’Operacions Pagades 1.796.655,10

Rati d’Operacions pendents de 
pagament

-2,36 dies

Import d’Operacions pendents de 
pagament

1.796.655,10

Període mitjà de pagament de 
l’entitat

16,64 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 7 maig de 2015).

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

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

3. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 
017/2015/SUP (Exp. 3026/2015).

Pren la paraula la regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals, la senyora 
Paola Gratacós, i proposa la modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament. La 
modificació  es  compon  de  quatre  blocs,  amortitzacions  de  préstecs,  despeses  en 
inversions, despeses d'ordinari i el tema de les OPAS. L'import total és d'1.141.992,97 
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€ i d'increment 641.212,59 €.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i indica que la 
primera  qüestió  que han  fet  a  la  Junta  de  Portaveus i  que ho  reconeixia  el  grup 
municipal Socialista, que no quadraven els números. No sap si la interventora que està 
aquí present els podria quadrar.

De totes maneres, en primer lloc l'amortització de 400.000,00 € es podria haver fet 
abans per pagar menys interessos.

En segon lloc, ens generen dubtes determinades partides que no entenem com la 
baixada dels 232.000 € de l'aparcament del Parc Fluvial. La de 76.000 € de l'apremi de 
cobrança, que suposa un 30% de la partida de despeses de 233.000 €.

En tercer lloc, els suplements de 90.000 € per estudis, treballs tècnics i si sumem els 
16.000 € de planejament suposa que hi ha més de 106.000 €. Són molts euros de 
suplement, que a més a més quins són i de quines àrees són, quan hi havia 13.000 € 
en el pressupost, que suposen una tercera part, de la mateixa manera que doblem en 
26.000 € la partida d'imatge i projecció del municipi. Com va destinat es podria fer una 
lectura política molt especial.

75.000 € a poda, neteja d'espais periurbans, manteniment d'espais verds, dels quals 
53.000 € suplementen un contracte que es va aprovar el  15 de març o d'abril  i  a 
l'apartat de precs i preguntes tenim moltes preguntes sobre aquest contracte de poda i 
manteniment. 

Tenint  en  compte  que  l'increment  suposa  un  29% del  contracte  de  poda  i  el  de 
climatització puja un 80% del que estava pressupostat i el de la fibra òptica que dobla 
en un 100%, no es controlava i es va posar una partida de 50.000 € i ara una altra de  
50.000 €. La lectura és que és una modificació del pressupost clarament electoral i 
efecte de la campanya per sufragar despeses dels mesos previs a les eleccions i que 
ara  hem de sufragar  tots,  en  comptes de portar  a  terme un pla  de xoc contra  la 
pobresa, la vulnerabilitat, la desigualtat, es presenta això. Cap, ni una partida social. 
La  nostra  postura  és  que  no  ens  agrada  la  modificació  i  a  més  a  més  s'han 
pressupostat partides que saben que s'han d'incrementar com els 82.000 € de Vallès 
Visió o bé la partida de capítol I de quotes a la Seguretat Social dels electes alliberats, 
que passarà  de 33.000  €  a  57.000 €,  tenint  en  compte que s'ha  de  demanar  un 
préstec, que segurament que tindrà un interès superior dels amortitzats.

No ens quadren els números, es barregen conceptes i no s'aclareix res. En conclusió 
és una cortina de fum, que s'oposa frontalment a la transparència tan de moda avui. Si 
aquest és l'exemple, malament comencem.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets – ERC, el senyor Jordi Seguer i votarà en 
contra de la modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament que proposa l'equip 
de govern. 

Per una banda valoren positivament el fet que s'amortitzin dos préstecs bancaris amb 
el BBVA per un import de 400.000 €, utilitzant el romanent de tresoreria.

També ens sembla bé que es donin de baixa d'inversions que s'havia previst executar 
a través del  crèdit  i  que finalment es faran a través del romanent que tenim a les 
arques municipals.

Des  del  nostre  punt  de  vista  considerem  que  la  prioritat  en  cas  de  disposar  de 
romanent  hauria  de ser eixugar  el  deute viu  que té l'Ajuntament  de Parets,  que li 
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sembla que voltava els 9.000.000 € a 30 de desembre de l'any passat, però per altra 
banda no trobem correctes altres modificacions, per exemple recordem que hi ha 1,4 
milions  d'euros  que  inclouen  partides,  suplements  que  s'han  implementat  i  que 
denoten segurament una acció econòmica basada en la improvisació. 

No entenem com la partida d'estudis i de treballs tècnics es torna a ampliar. De fet el 
pressupost 2015 destinava més de 300.000 € en estudis i  treballs tècnics i  ara un 
romanent com deia el company de Sumem Parets, afegim 80.000 € més sense indicar 
en quins estudis o treballs s'acabaran fent. En total haurem destinat aquest any més 
de 380.000 €, que és una quantitat que Ara Parets – ERC considera massa elevada i 
més quan nosaltres en la campanya electoral ja vam qualificar de poc ètic el fet que 
s'encarregaven treballs a persones que estaven imputades com en el cas Mercuri a 
l'arquitecte  Manel  Somoza, que se li  ha  encarregat  la  redacció  de l'avanç del  Pla 
director dels barris de l'Eixample.

Tampoc  trobem  gaire  justificació  en  altres  desviacions  de  partides  que  ja  s'han 
comentat com la poda i el tractament de l'arbrat, neteja de parcs i jardins. En total hem 
d'afegir 53.000 € de suplement, que s'afegeixen als 349.000 € que ja teníem en el 
pressupost i en total superem novament els 400.000 € per serveis que Ara Parets – 
ERC considera que hauríem de ser gestionats directament pel nostre consistori i no 
passar-los a l'empresa privada.

També una altra desviació com és el manteniment i la climatització. Fem un suplement 
de 35.000 €, quan ja teníem 45.000 € i arribem als 90.000 €. Igualment no veiem bé 
aquest increment de 26.000 € en la partida d'activitats, imatge i projecció del municipi. 
Demana que des del govern s'informi en quin tipus d'accions es gastaran com a mínim 
aquest  suplement  de  26.000  €  i  això  ja  es  va  preguntar  dimarts  en  la  Comissió 
Informativa. Per tot plegat Ara Parets – ERC votarà en contra.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que per la nostra part, 
celebra una qüestió i és que es numerin les modificacions del pressupost, tot i que 
anem  per  la  17,  suposa  que  les  altres  deuen  ser  modificacions  directament  de 
l'Alcaldia. 

També considerem encertat l'amortització de préstecs, perquè és molt important reduir 
el deute. Nosaltres hem insistit molt en aquesta qüestió, tot i que no lliga gaire el fet 
que per una banda s'amortitzi i per l'altra es posin nous préstecs en el pressupost.

Celebrem que s'amortitzin 400.000,00 € dels préstecs que tenim en la modificació del 
pressupost.

Una altra qüestió que volíem plantejar és si es pot explicar el contingut no tant de la 
justificació, perquè l'equip de govern deu tenir la seva, però de 4 partides en concret.

Per exemple la d'activitats, imatge i projecció del municipi, ja que és una modificació 
del pressupost que no es pot dir que sigui una partida global. Pregunta a què és deu la 
modificació.

També les 3 partides de l'increment de la poda que pugen 58.000 €, a quines raons 
obeeixen i després dues qüestions més puntuals de les OPAS, del que s'arrossega de 
l'any passat. Per què hi ha la modificació del contracte de l'enllumenat i a què obeeix  
l'amortització del préstec a altres entitats de 24.000 €, quan creu que és un tema que 
no hauria de sortir aquí, sinó que hauria d'estar solucionat en el pressupost de l'any 
passat.

Ens agradaria demanar, si és possible, que les presentacions de les modificacions es 
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facin en dos quadres a fi  d'entendre  més bé quines són les altes,  les baixes i  el 
muntant total, perquè s'han agrupat 4 columnes, que entre elles s'interrelacionen i es 
fa una mica difícil de comprensió. Creu que si es fes com anteriorment, que es feien 2 
quadres separats permetria entendre més bé quines són les modificacions exactes.

La  senyora  Martí  pregunta  quina  és  exactament  la  quantitat  que  s'incrementa  el 
pressupost,  perquè  malgrat  que  la  modificació  és  d'1.141.000  €  no  és  aquest 
l'increment. Ens agradaria saber quin és exactament la quantitat. Suposem que és la 
resta entre la primera i la segona columna, però no ho tinc gaire clar.

I  una  última  qüestió  que és  comentar  que utilitzem un romanent  de  tresoreria  de 
833.722,97 €, és a dir diners que tenim a la caixa, que hem avançat, per dir-lo així, ens 
mengem  la  meitat  del  romanent,  perquè  ara  em  sembla  que  el  romanent  és 
d'1.700.000 €. És una quantitat important i no és que digui que no estem d'acord en 
que el  romanents s'apliquin en modificacions del  pressupost,  però anem tornant  la 
caixa més petita. Vol que s'aclareixin les qüestions plantejades i  el  nostre vot serà 
d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, i el seu grup intentarà ser breu.  
En tot cas hem analitzat la modificació de pressupost que es porta a aprovació avui 
des de dos prismes diferents. En el primer prisma hem intentat analitzar quina era la 
voluntat general que mostra la modificació i en aquest sentit i a grans trets és evident 
que el que estem fent és intentar reduir crèdit, i amortitzar tota aquella despesa que en 
aquests moment tenim en mans d'entitats financeres. Amortitzem crèdits amb recursos 
propis i a més intentem o es presenta a aprovació fer certes inversions, que estaven 
previstes a partir de finançament extern fer-lo amb recursos propis. Sempre que tenim 
recursos propis els hem d'aplicar i els hem d'invertir en la nostra gestió. No té cap 
sentit  tenir  un  excedent  de  romanent  de  tresoreria  i  per  una  altra  banda  buscar 
finançament extern per aplicar a segons quines partides.

Des d'aquest prisma i des d'un criteri general nosaltres el compartim. Sempre l'hem 
defensat durant tota l'anterior legislatura i ens congratulem que en tot cas i ojalà que 
sigui la dinàmica de tota la legislatura que ara just comencem.

Si entrem en el petit detall de les partides, hi ha partides que en generen un cert dubte. 
El  títol  de  la  partida  pressupostària  no  sabem exactament  com s'està  distribuint  i 
aplicant el detall de la partida. Els portaveus dels grups que m'han precedit en aquest 
punt i  han fet referència i  esment a diferents partides forma part  de la gestió dels 
membres de l'equip de govern i com que en tot cas no disposem del detall de com es 
distribueixen o com s'apliquen les partides pressupostàries, el que farem en el nostre 
cas és abstenir-nos.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i manifesta que 
por nuestra parte encontramos positivo que se amortice la cantidad de los préstamos 
que tiene el Ayuntamiento con los recursos propios y que deberíamos seguir en esta 
línea en la cual nosotros también teníamos en el programa intentar hacer frente a los 
diferentes proveedores que tengamos con lo máximo de tesorería que el Ayuntamiento 
tenga a disposición. Nuestro voto en este apartado será a favor. 

Intervé  la  regidora  coordinadora  de  l'Àrea  de  Serveis  Generals,  la  senyora  Paola 
Gratacós, que farà un resum de totes les intervencions.

Comentar-vos que la modificació està exposada així perquè és tal com treballen els 
Serveis Econòmics. No és que vosaltres ho tingueu diferent a com ho tinc jo. O sigui, 
que el tema de la distribució no ha estat de mala fe, sinó que es treballa així.

10 



 

Resumint, d'1.141.992,97 €, el tema d'amortització de préstecs és de 400.000,00 €. 
L'increment és de 400.000,00 € de les despeses d'inversió, que és capítol VI i  són 
448.510,38 €,  que d'increment són 146.000 €,  perquè les altres són de baixes de 
romanent  i  baixes de crèdit  o  sigui  que no demanem més crèdit,  més préstec  de 
romanent  i  respecte a les despeses d'ordinari  són 248.270 € que d'increment  són 
50.000 € i de les OPAS que són factures de l'any passat de 2014, al detall no les tinc, 
però són factures que a l'igual han vingut a l'últim moment de 2014, s'han posat aquí i 
s'han de pagar i que són de 45.212,59 €, que forma part de l'increment.

L'increment  total  és  de  641.212,59  €,  tenint  en  compte  que  400.000,00  €  són 
d'amortització de préstec i que 45.000 € de les OPAS.

De baixes de romanent tenint un total de 308.270 € i de baixes de crèdit, que són 
baixes de préstecs previstes en el  2015,  que fessin aquests préstecs es baixa en 
302.510,38 €. Per tant la suma total són 610.780,38 €

Respecte als detalls del que s'ha passat a cada partida, aquí no té la informació i  
s'hauria de buscar.

L'alcalde explica que cadascun ha de fer la feina que té encomanada i estem escollits 
com a electes.

En aquest punt hi ha tres aspectes fonamentals. Dos d'ells ja s'han fet referència, i el 
tercer anava a fer referència la regidora.

Tenim una gran avantatja i és que una administració pública no és com una empresa, 
que pot  tenir  uns elements de privacitat  i  de reserva de dades.  A més la  idea de 
transparència ajuda moltíssim a què qualsevol concepte per desglossat que sigui es 
pugui consultar sempre sense cap tipus de problema i es pugui tenir fins a l'últim detall 
de la última de les partides de qualsevol d'aquests conceptes.

És bo aquest treball conjunt.  Els tècnics, els serveis econòmics i la interventora la 
primera estan a disposició per donar qualsevol detall per mínim que sigui que es pugui 
consultar sobre aquest tema. 

Més enllà d'això, penso que és important dir que l'objecte de la modificació tal com 
algun portaveu ho ha resumit molt bé és reduir crèdit amb recursos propis, perquè no 
tindria sentit fer-ho d'una altra manera. És importantíssim i és un tret diferencial en 
moltes altres administracions. El que s'està fent aquí de reduir crèdits amb recursos 
propis no és el més habitual

Un altre aspecte important són les inversions, utilitzar recursos propis per defugir del 
finançament extern. Crec que amb aquest aspecte tothom hi està d'acord, ja que és 
fonamental.

En qualsevol  cas,  tots  els  serveis  tècnics estan a  disposició  pel  que es necessiti, 
perquè difícilment nosaltres podem donar detalls de molts d'aquests aspectes, ja que 
està  en  cadascuna  de  les  àrees,  en  cadascun  dels  serveis,  en  cadascun  dels 
responsables  dels  àmbits  i  evidentment  Serveis  Econòmics  que  analitza  tota  la 
informació, la qual es pot consultar sense cap tipus de problema.

El resum final és aquest. Objectiu principal de la modificació reduir crèdit i realitzar les 
inversions amb recursos propis, que com deia el portaveu de CiU, intentarem que sigui 
sempre així i que probablement en els propers dies, no crec que setmanes, haurem de 
fer una altra modificació de pressupost per un altre aspecte important, que té molta 
relació amb un equipament educatiu del nostre municipi. Això és normal i entra dintre 
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de la normalitat.

Potser haurem de convocar un Ple a la Festa Major per efectuar una modificació per 
un tema important com és un institut, que sense tenir competències l'Ajuntament haurà 
de fer un esforç pressupostari d'intentar tirar endavant una proposta. El nostre tarannà 
és que totes aquestes modificacions es puguin efectuar amb recursos propis.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Rosa Martí, i diu que ha demanat quin era 
l'increment del pressupost. Si és la columna C, amb 610.780,38 €.

La regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals, la senyora Paola Gratacós, 
respon que són 641.212,59 €. Tenint en compte que 400.000,00 € són l'amortització de 
préstec, de despeses d'inversió són 146.000 €, despesa d'ordinari 50.000 € i de les 
OPAS 45.212,59 €, que fan un total de 641.212,59 €

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

Vots en contra: 6 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC)

Abstencions:  2 (NOPP, CIU)

Per tant,

Relació de fets

Davant la possibilitat d’incorporació de superàvit, romanent de tresoreria derivat de la  
liquidació de l’exercici  2014  confirmat pel  romanent  de tresoreria per a despeses  
generals a les destinacions alternatives de la Disposició Addicional Sisena de la Llei  
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera es 
fa necessària la modificació de crèdits número 017/2015/SUP del Pressupost en vigor,  
en la  modalitat  de crèdit  extraordinari  i  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

Vist l’ informe d’Intervenció, emès al respecte i de conformitat amb el que disposa l’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,  i  l’article 22.2.e)  de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local,  es proposa al   Ple ,de la Corporació  l’  
adopció dels  següents.

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

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 017/2015/SUP del  
Pressupost en vigor, 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, baixes de crèdits el detall del qual és el següent:

PARTIDA CONCEPTE
IMPORT 
SUPLEMENT FINANÇAMENT

Romanent 
Tresoreria Baixes

Baixes 
crèdit

SUPLEMENTS 
3001 011 91300 Amortització préstec 2012/1/000002 BBVA 317.022,24 317.022,24
3001 011 91300 Amortització préstec 2013/1/000001 BBVA 82.977,76 82.977,76
2262 1531 60910 Avda. Espanya-Alfons XIII 195.510,38 195.510,38
2262 1531 60910 Avda. Espanya-Alfons XIII 195.510,38 195.510,38
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2262 459 60906 Carril bici 20.000,00 20.000,00
2161 151 22706 Estudis i treballs  tècnics 50.000,00 50.000,00
2213 171 60901 Places i espais públics 16.000,00 16.000,00
2213 171 60901 Places i espais públics 16.000,00 16.000,00
2266 342 63201 Parquet pavello 25.000,00 25.000,00
2266 342 63201 Parquet pavello 25.000,00 25.000,00
1881 920 64100 Aplicacions informatiques 25.000,00 25.000,00
1881 920 64100 Aplicacions informatiques 25.000,00 25.000,00
2011 920 62500 Mobiliari urbà i altre mobiliari i equipam. S.territori 22.000,00 22.000,00
4075 920 62500 Mobiliari i equipament serveis personals 3.000,00 3.000,00
2161 151 62700 Planejament ,ordenació i projectes 16.000,00
2262 1531 60920 Fibra óptica 45.000,00
2262 459 60904 Aparcament parc fluvial 232.230,00
2264 1531 21003 Manteniment semàfors 10.000,00
2342 1721 22710 Contracte recollida animals 6.500,00
2011 920 20000 Lloguer solar Avda. Lluis Companys 300,00
2011 920 22000 Material oficina 2.470,00
2264 920 21303 Manteniment instal·lacions climatització 35.000,00
2213 171 60901 Places i espais públics 9.000,00
2213 171 60901 Places i espais públics 9.000,00 9.000,00
2213 454 60916 Camí fluvial riu Tenes 40.000,00
3180 932 22708 Premi de cobrança 76.040,00
2161 151 22706 Estudis i treballs tècnics 17.000,00
2262 1531 22706 Estudis i treballs tècnics 9.000,00
0220 132 22706 Estudis i treballs tècnics 14.000,00
1300 165 22611 Activitats, imatge i projecció del municipi 26.000,00
2262 1532 21000 Manteniment i conservació 15.000,00
2213 171 21007 Altres reparacions i jocs infantils 10.000,00
2213 171 22712 Contracte manteniment poda i tractament arbrat 30.000,00
2213 171 22713 Contracte manteniment  neteja parcs i jardins 10.000,00
2213 171 22718 Contracte manteniment neteja i espais periurbans 10.000,00
2213 171 22719 Contracte manteniment neteja i espais verds i edif. 3.000,00
2266 342 62303 Coberta Bar camp de futbol 12.000,00 12.000,00
2266 342 62303 Coberta Bar camp de futbol 12.000,00 12.000,00
2262 1531 60905 Urb. Carrer Lepant 10.000,00 10.000,00
2262 1531 60905 Urb. Carrer Lepant 10.000,00 10.000,00
2262 1531 62300 Plaques de carrer via pública i guals 10.000,00 10.000,00
2262 1531 62300 Plaques de carrer via pública i guals 10.000,00 10.000,00

OPAS 
2262 165 22717 Contracte enllumenat public 13.067,61 13.067,61
3001 011 91300 Amortització de préstecs altres entitats 24.420,47 24.420,47
4352 337 22609 Activitats casal d'avis Asoveen 196,02 196,02
4353 337 22609 Activitats monitoratge St. Jordi 206,91 206,91
4127 341 22300 Viatges- Transports (transport piscina) 717,29 717,29
2213 171 22103 Combustibles i carburants 157,28 157,28
2266 920 22103 Combustibles i carburants 303,65 303,65
2011 920 21400 Manteniment i conservació 3,75 3,75
2342 161 46701 Aportació consorci Besós 222,96 222,96
4539 320 22711 Contracte manteniment calefacció 614,12 614,12
4128 342 21200 Servoviat 476,38 476,38
2264 920 22723 contracte manteniment climatització 580,05 580,05
4125 342 22723 contracte manteniment instal·lacions 627,52 627,52
4277 333 21300 Manteniment i conservació maquinària 76,06 76,06
4126 342 22723 contracte manteniment instal·lacions 770,49 770,49
2213 1621 22735 Canon servei deixalleria 340,78 340,78
4352 337 22609 Activitats 200,00 200,00
4534 326 22609 Gestió programa activitats culturals 2.231,25 2.231,25

1.141.992,97 833.722,97 610.780,38 302.510,38

Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’Informe d’Intervenció 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.
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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.

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.

4. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit per al desenvolupament de la 
convocatòria del programa de plans d'ocupació local 2015 (Exp. 3237/2015).

Pren la paraula la regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals, la senyora 
Paola Gratacós, i  proposa l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit per al 
desenvolupament de la convocatòria del programa de plans d'ocupació local 2015, en 
la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa. 
Del capítol V al capítol I, per un valor de 115.000 €, destinats a 16 plans d'ocupació 
concretament.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i quant als plans 
d'ocupació, vinguin d'on vinguin els diners, ens congratulem que la Diputació aporti 
115.000 €.

La  primera  qüestió,  si  fan  tasques,  i  ja  ho vam dir  en  la  Junta  de Portaveus,  de 
personal de l'Ajuntament, han de cobrar com aquest en el percentatge que marqui la 
dedicació.

La  segona  qüestió,  que  no  se  senyalitzin  i  es  marquin  les  persones  de  plans 
d'ocupació  que  estiguin  al  carrer,  perquè  no  semblen  treballadors,  sinó  cartells 
publicitaris.

La presidència indica que no hi ha ni un sol euro de la Diputació, tot és aportació del  
pressupost. En qualsevol cas després la regidora ho comentarà.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets – ERC, el senyor Jordi Seguer i indica que tot 
i que es porta avui al Ple és simplement la modificació de crèdit per transferència entre 
aplicacions de despesa, el nostre grup no votarà a favor, sinó que s'abstindrà, perquè 
com venim explicant  des de fa mesos nosaltres valorem l'esforç que fa l'equip de 
govern per tirar endavant aquests tipus de plans, però no compartim la filosofia, ni 
tampoc les maneres de fer.

Certament s'ha ampliat la durada dels contractes de 4 a 6 mesos, però considerem 
que no és suficient.

Ara Parets – ERC no està d'acord amb el fet que 13 dels 22 nous plans d'ocupació, 
que ara es tiraran endavant siguin per contractar peons de neteja, mentre tinguem 
concedit el servei de neteja a l'empresa Urbaser, per un import d'1,4 milions el que no 
podem fer és contractar més operaris o operàries de neteja. Nosaltres creiem que cal 
prioritzar altres places com ara les d'auxiliar de la llar i serveis socials amb una major 
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quantitat  de la que se'ns va explicar en la Comissió Informativa o per exemple en 
tasques de manteniment o paletes.

Hi ha moltes tasques que es podrien encarregar a plans d'ocupació, que ara mateix 
l'Ajuntament està concedint a empreses privades i aquesta ha de ser la línia a seguir 
segons la nostra opinió.

La contractació d'operaris per a la via pública o paletes, per exemple serviria per tirar 
endavant  un  pla  de  millora  de  les  voreres  del  barri  Antic  i  de  l'Eixample,  una 
reivindicació de la ciutadania, que ha vist com s'està executant una gran obra amb una 
forta inversió a l'avinguda d'Espanya amb més d'1.000.000 € i en canvi moltes de les 
voreres en pitjor estat continuen molt malmeses.

Per altra banda, tal com vam demanar durant la campanya i com deia el representant 
de  Sumem  Parets,  voldria  que  l'Ajuntament  eliminés  la  utilització  del  pitral  dels 
treballadors dels plans d'ocupació, que estan al carrer. Per tot el que hem exposat el 
vot del seu grup és d'abstenció.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que per part del 
nostre  grup  sempre  hem  pensat  que  qualsevol  import  que  es  destini  a  plans 
d'ocupació  per  important  que sigui  sempre  serà  insuficient  mentre  tinguem aquest 
nombre tan elevat d'aturats en el nostre poble.

Nosaltres votarem a favor tot i que considerem diverses qüestions. La quantitat no és 
gaire important. És veritat que hi ha altres plans, 115.000 €, hauria de ser més elevat a 
les dates que estem. 

També pensem com ja s'ha dit  per part  d'algun altre grup,  que els treballadors no 
haurien  de  portar  cap  mena  de  distinció,  perquè  és  una  qüestió  molt  lletja,  la 
senyalització amb el dit i que alguns dels treballadors que en aquest pla es destinen 
com en altres plans a la neteja de la via pública, alguns d'ells haurien de passar al 
tema de la recuperació del riu Tenes, que seria un pla d'ocupació més afavoridor per al 
municipi, perquè la neteja viària ja la tenim adjudicada.

El NOPP vota a favor perquè qualsevol import destinat a plans d'ocupació sempre ens 
semblarà insuficient mentre hi hagi un aturat.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtursol, i fa una valoració de quin és el 
criteri que es mou a través dels plans d'ocupació. Està fora del punt que avui es porta  
a aprovació. El que es porta a aprovació és la modificació de crèdit i en cap cas no 
entrarem a valorar els plans que hi ha aquí al darrera. Quan se'ns presentin els plans 
continuaran defensant tot allò que durant molt de temps ens ha estat identitària en la 
nostra formació política i en el nostre tarannà.

Des del punt de vista de la modificació de crèdit continuarem sent fidels tal com he dit i 
tot el que sigui invertir realment en treballar per la gent més necessitada, per la gent 
més desafavorida, en recursos municipals ens trobareu al vostre costat. Per tant el 
nostre vot serà a favor.

Pren la  paraula  el  portaveu  de Ciutadans,  el  senyor  Manuel  Losada,  i  indica  que 
considerem que els plans d'ocupació han funcionat en aquest període i en reunions 
que han tingut amb empresari del municipi. També s'ha de dir que sinó funcionessin és 
impossible que Parets tingués un atur d'un 13% en comparació amb d'altres municipis 
del nostre entorn. Que no baixem la guàrdia i que si podem fer alguna aportació més 
endavant  que  siguin  més  importants  estaria  bé.  S'ha  de  continuar  i  no  baixar  la 
guàrdia. El vot nostre serà a favor.
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Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Juzgado, i puntualitza que referent 
als 13 plans d'ocupació, la nostra voluntat és d'arribar sempre als més desfavorits. Hi 
ha un col·lectiu amb poca formació i a vegades amb manca de formació, el qual és 
difícil de dotar d'alguns tipus de plans d'ocupació. Aquesta és alguna de les voluntats. 
No definir tant la tasca, sinó donar cobertura.

Els plans d'ocupació són molts, i acabarem l'any amb més de 60 o 70 i intentem que 
una part d'aquests arribin a aquests tipus de col·lectius.

El senyor Raul Urtusol demana que si li poden recordar el posicionament general del 
plenari en aquest punt.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 11 (PSC-CP, NOPP, CIU, CIUTADANS)

Vots en contra: 0

Abstencions:  6 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC)

Per tant,

Relació de fets

Vista  la  proposta  del  Pla  d'ocupació  local  realitzada  pel  Servei  d'Ocupació  de  
l'Ajuntament  adreçat  a  persones  en  situació  d'atur  que  es  finança  en  part  amb  
subvencions  del  Programa  de  Diputació  de  Barcelona  i  part  amb  finançament  
municipal del pressupost en el Fons de Contingència.

Davant  la  necessitat  d’efectuar  transferències  de  crèdits  d’altres  aplicacions  del  
Pressupost  vigent no compromeses pertanyent a diferent  àrea de despesa que no 
afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

Atès l’informe de Intervenció de  data 9 de juliol de 2015, així  com el certificat de  
disponibilitat de crèdit a minorar de data 9 de juliol de 2015.

Fonaments de dret

De conformitat amb allò establert en  la legislació següent :

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

— Els  articles  40  a  42  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es  
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, 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, 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, per la qual s’aprova l’estructura de  
pressupostos de les entitats locals.

— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació  
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual  
es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de  
desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats  
Locals.
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Per citar algun exemple, ja que sóc jo la que està parlant en citaré a mi mateixa. Jo 
sóc mestre interina substituta al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i faig 
una pregunta: Li explicareu vosaltres amb les retallades que estem patint i amb el que 
costa  organitzar  un  centre,  amb  les  plantilles  tan  escasses,  que  la  nova  mestra 
substituta no hi serà a l'escola aproximadament 2 dijous al mes. Li explicareu vosaltres 
als nens i a les nenes que la seva mestra ha de marxar 2 dijous al mes perquè és 
regidora del seu Ajuntament. O li explicareu vosaltres als companys que fars de fer 
hores  gratis,  d'aguantar  baixades  de  sous,  que  s'han  de  solidaritzar  encara  una 
miqueta més, perquè tenen una companya que és regidora al seu Ajuntament i que el 
seu equip de govern amb Ciutadans de la mà han decidit modificar els horaris dels 
plens per fer la gràcia, perquè no hi ha ni un sol argument de pes per modificar els 
horaris dels plens, perquè si  realment escoltessin aquí alguns arguments taxants o 
realment  viables  o  profunds  o  molt  taxatius  seríem  els  primers  que  posarien  les 
nostres feines en perill, perquè això és el que esteu aconseguint. Les nostres feines 
correran perill i per una altra banda esmentar que no només la manca d'empatia és 
envers els regidors de l'oposició, sinó a la resta de la ciutadania. Els plens són públics i 
s'han de fer en horaris que facilitin l'assistència de la gent. Dubtem molt que la gent a 
les 13.30 h pugui deixar les seves activitats personals i laborals per assistir als plens 
de l'Ajuntament.

I com a últim argument, ja que l'equip de govern ens deia que en molts ajuntaments es 
feien al matí, el senyor Manuel Losada també ho va comentar en una de les nostres 
reunions, hem contrastat aquestes informacions i per citar alguns exemples del Vallès 
Oriental, a Canovelles es fa a les 20.15 h, a Cardedeu a les 19 h, a la Garriga a les 19 
h, a les Franqueses a les 20 h, a Montornès a les 19.30 h i alguns a les 8.15 h, Sant  
Celoni a les 20 h, Lliçà d'Amunt a les 19 h i Mollet del Vallès a les 19 h. Per tant, i  
evidentment nosaltres votarem en contra a la proposta feta per l'equip de govern, i 
recolzada pel membre de Ciutadans.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i considera que 
la proposta de celebrar les sessions plenàries a 13.30 h no és l'horari més apropiat. Ja 
vam manifestar el  nostre posicionament tant en la Comissió Informativa com en la 
Junta de Portaveus d'aquest dimarts. Considerem que l'horari fixat en l'anterior mandat 
ja es va baixar a les 19 h i era prou vàlid i si s'havia de modificar s'havia de fer per  
facilitar, com deia la companya Casandra, per l'assistència de més públic.

Serem el primer Ajuntament de tota la comarca que celebrarem els plens a les 13.30 h 
i tot sembla indicar que s'aprovarà aquest punt amb el vot en contra de 4 partits i de 8 
dels 17 regidors de l'oposició. Repeteix de 8 dels 17 regidors de l'oposició.

Hem escoltat aquests dies que el senyor alcalde vol dialogar amb les forces polítiques 
i que aposta pel consens, però aquesta no és la millor manera perquè hi hagi consens.

Ara Parets-ERC va demanar dimarts que entre 13.30 h i les 18 h, que era la proposta  
inicial del seu govern preferia aquesta segona i que també altres grups acceptarien a 
les 18 h, però vostès han preferit triar l'horari que més s'apropava a la proposta de 
l'únic regidor Ciutadans, que era a les 11 h. Intuïm que hi ha alguna cosa més que 
aquest apropament. Veurem el futur què ens depara.

Vostès no han tingut cap mena de sensibilitat  per aquelles persones que no tenen 
dedicació exclusiva, que bé estudien o que tenen llocs de treball precaris. En aquest 
aspecte també volem ser inèdits i per tant han decidit tirar pel dret establint un horari 
que tampoc concilia la vida familiar i laboral. Per tot plegat, Ara Parets-ERC votarà en 
contra.
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Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que el seu grup 
considera  que  la  proposta  és  inadequada.  Fins  ara  fèiem els  plens  a  les  19  h  i  
semblava que aquest era un horari bo i generalitzat i que sembla que anava millor a 
tothom fins ara.

Nosaltres considerem que l'horari és inadequat sobretot per 2 o 3 raons. Una, perquè 
la gent, com ja s'ha dit, té feines interines, temporals o bé que treballa lluny, perquè 
també hi ha gent  que treballa no en el  propi municipi,  sinó lluny això li  suposa un 
inconvenient.

També suposa inconvenients a la persona que té a càrrec seu nens o avis, perquè és 
l'hora de dinar i això suposa una dificultat important.

Per altra banda,  aquest  horari  no és Europeu. És a dir  el  Parlament Europeu mai 
convocaria un Ple a les 13.30 h, perquè a aquesta hora ja estan prenent cafè i han 
acabat de dinar. L'horari Europeu és un altre. Aquest és un horari espanyol, d'Espanya 
i no de Catalunya. És un horari d'Andalusia, perquè dinen, esmorzen i sopem molt 
tard. Insisteix que no és un horari ni Europeu ni de Catalunya.

També dificulta  l'assistència a les persones que vulguin venir  a  escoltar  el  Ple en 
directe. Les persones que treballen tenen una dificultat.

Es podria fer un Ple a aquesta hora, com potser el fa l'Ajuntament de Barcelona, quan 
tots els regidors estiguéssim alliberats, però clar aquest no és el nostre cas, i dificulta 
que els regidors que estem a l'oposició, alguns més que altres, s'ha de dir, sobretot els 
que ha esmentat  abans tinguin dificultats.  Per totes aquestes raons que ja  les he 
exposat en la Comissió Informativa, el NOPP vota en contra d'aquest horari.

Pren la paraula el  portaveu de CiU, el  senyor Urtusol,  i  indica que la  proposta de 
sessions de Ple va quedar clara en el mateix moment que vam presentar una instància 
formal per escrit a l'Ajuntament.

La nostra proposta, que creiem que és la més adequada era a les 20 h, per molts 
criteris que en tot cas ja han anat sortint aquí.

És evident que hi ha hagut altres opcions i propostes, i modificacions de les mateixes. 
S'han debatut i valorat cadascuna d'elles. Creiem que no és la més adequada la de les 
13.30 h. El temps ho demostrarà. També esperem i desitgem que tinguem capacitat de 
rectificar si veiem que no és la millor hora per al funcionament del plenari a nivell de 
regidors i de gent del carrer. Rectificar és de savis i espero que si succeeix això que 
tinguem la  capacitat  de  rectificar  i  arran  de  tot  el  que  ha  exposat  i  de  totes  les 
negociacions que hi ha hagut amb els diferents grups, tot el que hem anat comentat, 
bàsicament a nivell personal de l'únic regidor que hi ha d'aquest grup no li suposa cap 
diferència les 13.30 h o a les 18 h o a les 19 h, però per respecte, per solidaritat i per  
compressió amb tots aquells regidors que no estan alliberats d'aquest consistori i que 
realment dificultarà de forma important la nostra tasca, serà d'abstenció.

Pren la  paraula  el  portaveu  de Ciutadans,  el  senyor  Manuel  Losada,  i  indica  que 
nuestra propuesta inicial que presentamos al Ayuntamiento era a las 11 h. Nuestro 
grupo comentó esta hora, como portavoz municipal hicimos una reunión, encontramos 
este horario positivo para poder tener horario de mañana en que están los técnicos del 
Ayuntamiento trabajando, los técnicos municipales para cualquier duda que nos pueda 
surgir por este motivo.

También hay muchos municipios en toda Barcelona, y podríamos sacar un listado en el 
cual hay muchísimos plenos que se hacen durante la mañana, en horario de mañana, 
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no por la tarde.

También decir que todos los que estamos aquí tenemos unas retribuciones y unos 
permisos  para  poderlos  pedir.  Cuando  nos  presentamos  para  la  Alcaldía  en  este 
municipio como regidores tenemos que tenerlo en cuenta.

Nuestro voto, todo y que el partido Socialista PSC nos lo ha planteado a les 13.30 h y  
nuestro horario era a las 11 h, es el que más se acerca a nuestro posicionamiento, por 
lo cual nuestro voto será a favor.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Juzgado, i indica que farà una breu 
introducció. Jo ja sé que en quant a horaris no ens podem comparar. Hi ha municipis 
d'envergadura, i ciutats i municipis d'una altra, quant a l'assistència dels ciutadans als 
plens. Només recordar que la recent alcaldessa Ada Colau ha convocat els plens a 
Barcelona a les 9.30 h. No sé si és un horari bo, perquè assisteixi la població, però 
tenim un exemple. No és només en aquest tema el problema que pugui assistir-hi o no 
el públic, l'important dels plens, a part de l'assistència, és que siguin transparents, que 
arribin  i  es  comuniquin,  i  que  els  ciutadans  tinguin  la  possibilitat  de  veure'ls, 
escoltar-los i  que sàpiguen que es fan,  ja  es va comentar que hi  estem treballant 
perquè les sessions plenàries arribin als ciutadans, no cal entrar en una sala en què 
caben 15, 20 o 30 persones, sinó que arribi a la majoria de ciutadans del poble. Els 
plens s'escolten ara a través de Ràdio Parets i aquesta és la voluntat.

No  em  vull  quedar  amb  aquesta  sensació  de  culpabilitat  que  se'ns  vol  donar. 
Presentar-se  a  una  llista  electoral  i  presentar-se  a  unes eleccions  és  una  elecció 
personal. No és una elecció dels demés.

No tornaré a repetir el que ha dit el senyor Losada, perquè ja ho ha dit ell, però al final 
això no és gratuït i a més a més tenen uns drets que emparen l'exercici de ser regidor. 
Està emparat.

En el nostre col·lectiu també tenim mestres, que no estan alliberats, que tenen una 
dedicació parcial molt petita i que també entén que serà un problema quan surtin de 
l'escola.

Pren la paraula la senyora Garcia, de Sumem Parets, i diu que em sembla que hi ha 
mestres que els hi ha fet uns horaris perquè puguin assistir a les sessions.

Clar que és una elecció personal presentar-nos aquí i la majoria dels que estem aquí 
hem vingut per intentar canviar les coses, però ens ho dificulteu molt i és una cosa 
personal,  però  hi  ha  una  manca  d'empatia  total  i  absoluta.  L'empatia  és  intentar 
posar-se en el lloc d'un altre i vosaltres no ho esteu fent.

Som moltíssims els regidors que hem votat en contra. Ho dic perquè us ho rumieu una 
mica més.

La presidència indica que hi ha hagut totes les comissions informatives i les juntes de 
portaveus. Hi havia una proposta inicial de l'equip de govern, i  diferents propostes, 
amb diferents horaris,  i  creu que és normal voler conciliar els diversos horaris que 
proposen les diferents forces polítiques. Aquí ha estat el  debat polític. Els diferents 
portaveus  de  les  diferents  formacions  han  fet  una  proposta,  i  aquesta  proposta 
indistintament que vagi millor o pitjor a uns regidors o a uns altres, és una proposta 
dintre del marc en què hi ha tantes altres propostes. En aquest cas, aquesta és la 
proposta que ha estat votada a favor.

Els plens són uns dels elements més clars. Probablement en política d'alta volada no 
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passa tant, però en canvi en les sessions plenàries sí que passa, és a dir que el que al  
final ha decidit el poble és donar una representativitat als diferents grups municipals i 
en  aquest  cas  hi  ha  hagut  9  regidors  que  han  votat  a  favor,  1  regidor  que  s'ha 
abstingut i 7 regidors que han votat en contra; però hi ha 10 regidors que no han votat 
en contra o que han votat a favor i 1 que s'ha abstingut.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

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

Abstencions:  1 (CIU)

Per tant,

Relació de fets

En sessió de 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la corporació,  
d'acord amb el resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.

L’organització  municipal  de  l’Ajuntament  de  Parets  d’existència  obligatòria  està  
composta per: a) L’alcalde o alcaldessa. b) Els tinents i  les tinents d’alcalde. c) La  
Junta de Govern local. d) Les comissions informatives. e) La Comissió Especial de  
Comptes. f) El Ple.

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de  
periodicitat  preestablerta,  i  de sessions extraordinàries,  que poden ésser,  si  escau  
urgents.

El  Ple  ha  de  celebrar  sessió  ordinària  com  a  mínim  cada  dos  mesos  en  els  
Ajuntaments d'una població fins a 20.000 habitants.

Fonaments de dret

Apartat a) de l'article 97 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual  
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’apartat a) de  
l’article 46.2 de la Llei de bases de règim local.

Article 44 i següents del Reglament orgànic municipal, sobre el funcionament especific  
del Ple de la corporació municipal.

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

1. Establir les sessions ordinàries del Ple de la corporació amb caràcter bimensual, els  
mesos imparells, que tindran lloc el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 13.30  
h en el saló de sessions de l’Ajuntament o un lloc habilitat.

2. Establir que l'ordre d'intervencions dels grups municipals en els debats dels punts  
de l'Ordre del dia del Ple serà de major a menor número de vots en les eleccions  
municipals, i d'acord amb la regulació del Reglament orgànic municipal.
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6. Aprovar,  si  correspon,  la  creació  i  la  composició  de  diverses  comissions 
informatives, consulta i estudi (Exp. 2891/2015).

Pren la paraula el portaveu del grup PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, i llegeix la 
part dispositiva de la proposta d'acord.

Pren la paraula la portaveu del grup Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, i 
indica que els membres de l'oposició, excepte Ciutadans que en un principi va firmar la 
declaració, però després es va tirar enrere, vam fer arribar a l'equip de govern una 
proposta que englobava que es realitzessin dues comissions informatives permanents 
dels assumptes dels plens. Una, una setmana abans del Ple i una segona, dos dies 
abans del Ple per poder arribar a acords comuns. Així tots i totes els regidors i les 
regidores tindrien temps per estudiar els expedients i  portar propostes treballades i 
poder arribar a consens.

Pel  que fa  a  les comissions  informatives de caràcter  permanent  de  seguiment  de 
l'acció de govern, l'oposició va proposar eliminar aquesta comissió i  que durant els 
primers minuts del Ple, l'equip de govern informés dels decrets que han dut a terme,  
d'aquesta manera l'equip de govern ha de rendir comptes a tots els regidors i regidores 
i a la ciutadania de manera continua. Des de Sumem Parets creiem que això seria un 
bon exercici de transparència.

Per  últim,  les reunions informatives de les àrees municipals  vam proposar  que es 
realitzessin  com  a  mínim  2  reunions  a  l'any  sobre  cadascuna  d'aquestes  àrees, 
d'aquesta  manera  els  membres  de  l'oposició  també  estaríem  assabentats  dels 
avanços que fa l'Ajuntament.

Manifestem  de  nou  el  nostre  descontent  per  l'horari  proposat  per  les  comissions 
informatives, també seran a les 13.30 h, per les mateixes raons que ja han citat al punt 
5è. No és gens fàcil demanar a les feines dies lliures i més avui en dia, no obstant  
l'equip de govern no ha considerat cap de les propostes. No ha mostrat el més mínim 
interès per arribar a un acord en aquests apartats. No entenem que té de dolent fer 
més reunions a l'any per  tal  que la  informació  arribi  a  tothom i  d'aquesta  manera 
siguem tots més eficients. Per aquests motius el nostre posicionament en el punt és de 
vot en contra.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i manifesta que 
novament en aquest punt s'ha vist  la poca voluntat de l'equip de govern Socialista 
d'arribar a un acord amb la resta de forces del consistori. Ho deia la Casandra en una 
proposta conjunta dels grups, en què vam demanar la realització de dues comissions 
informatives, prèvies a cada Ple, que finalment no han acceptat.

Tampoc han acceptat la proposta de celebrar dues reunions a l'any per les 4 àrees en 
què s'organitza el seu govern. Vostès diuen que les comissions es reuniran quan toqui 
i  des d'Ara  Parets-ERC diuen que demostren tenir  molt  poca transparència  en no 
acceptar comissions addicionals.

Doni un cop d'ull amb el que han fet a l'Ajuntament veí de Mollet, en què els seus 
companys socialistes estan en minoria.  Aquesta setmana han aconseguit  un acord 
amb  tots  els  partits  de  l'Ajuntament.  Han  arribat  a  un  acord  per  aconseguir  4 
comissions en dret social,  habitatge i  convivència, promoció econòmica i ocupació, 
transparència  i  participació  ciutadana  i  una  d'empreses  municipals  i  ens 
supramunicipals.

També han acordat la realització d'auditories externes, la participació de tots els grups 
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en actes, juntes i organismes institucionals.

Des  d'Ara  Parets-ERC  creiem  que  valia  la  pena  fer  l'esforç  per  crear  aquestes 
comissions i vostès han demostrat que no tenen aquesta voluntat.

Tampoc estem d'acord en què l'horari de les comissions informatives sigui el mateix 
dels plens, 13.30 h. Per tot plegat Ara Parets-ERC votarà en contra.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i  indica que repetirà 
alguna  de les qüestions que s'han comentat.  Intentarà  ser  breu  perquè l'equip  de 
govern ha fet una proposta, i la resta de grups ha fet una altra i de tots els punts que 
vam proposar en aquest apartat no s'ha acceptat cap. Lamentar una mica aquesta 
qüestió, perquè entenem que no deuen estar equivocats tots els grups de l'oposició si 
fem una proposta i en tots els temes. Potser en algun tenen raó.

Nosaltres creiem fonamental en l'escrit  que vam presentar que cadascuna de les 4 
àrees en què està format l'Ajuntament, seria bo que 2 vegades a l'any, ja no demanem 
sovint, es fes una Comissió Informativa per explicar com es desenvolupen aquestes 
àrees, quin són els principals problemes. Nosaltres podríem fer aportacions. Aquest és 
un sistema normal de funcionament i com també s'ha dit Mollet acaba d'aprovar totes 
les àrees i faran una reunió trimestral. Aquest és l'acord. Nosaltres demanàvem 2 a 
l'any.

És evident que es poden demanar per part dels grups de l'oposició que se celebrin 
comissions informatives,  però  això  és feixuc,  és complicat,  a  vegades dificulten  el 
moment, potser es demana per un tema concret i quan es té la resposta ja han passat 
2 mesos. Tot això ho dificulta. En canvi si les comissions es pautessin tot això seria  
molt més fàcil, més participatiu, més transparent i els grups de l'oposició, que som 9 
regidors enfront dels 8 de l'equip de govern tindrien una major informació del que està 
passant a l'Ajuntament.

És evident que només amb les comissions informatives prèvies al Ple, la informació és 
mínima.

Tampoc estem d'acord amb el tema de l'hora, perquè es torna a repetir el mateix tema, 
ja que les comissions informatives seran a les 13.30 h.

Una altra qüestió que aquí no s'ha plantejat, però que també és important i que no es 
diu a la  proposta d'acord,  és que si  demanem comissions informatives d'àrea,  per 
qualsevol tema i tenen lloc, també tindran lloc a les 13.30 h, si és així no les podran 
demanar  perquè  és  una  dificultat  més  afegida,  perquè  la  proposta  no  diu  si  les 
comissions que es demanin també seran o no a les 13.30 h.

En tot cas nosaltres creiem que aquesta proposta que presenta l'equip de govern està 
molt allunyada del que nosaltres havíem presentat com a grups de l'oposició. No se'ns 
ha acceptat ni un punt ni una coma i hi votarem en contra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, des del seu grup la primera 
reflexió és saber quina voluntat teníem amb aquestes comissions. Si realment complir 
únicament  i  exclusivament  en  el  compliment  del  que  estableix  la  normativa  de 
funcionament de l'Administració Local o donar contingut i sentit a les comissions.

Si  el  que  volíem  era  donar  contingut  i  sentit  a  les  comissions,  enteníem  que  el 
funcionament amb el qual havíem operat l'anterior legislatura no era la millor manera 
d'operar i de funcionar.

Venir un dijous i rebre una informació, disposar d'un temps per comentar-la sense tenir 
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realment coneixement de quina era aquesta informació es feia realment feixuc, per tant 
el que demanàvem era que 4 dies després i en tot cas 2 dies abans del Ple haguéssim 
tingut  l'oportunitat  de tornar-se a reunir  una vegada valorada la  informació i  poder 
treballar sobre la mateixa per intentar buscar el consens, que al fi i al cap el mou el  
nostre grup municipal.

És  evident  que  no  s'han  acceptat  les  2  comissions,  el  que  sí  que  va  entendre 
personalment  en  la  última  reunió  que  es  va  tractar  el  tema,  malgrat  no  haver-se 
detallat  específicament  per  escrit  en  aquest  punt,  em  va  semblar  que  era  un 
compromís que agafava l'equip de govern i el propi secretari, és que hi hauria una 
petita variació quant al funcionament respecte a l'anterior legislatura i és que tots els 
grups municipals podríem disposar de tota la documentació, com a mínim 48 hores 
abans, via correu electrònic.

Si 48 hores abans de la comissió podem disposar realment de la informació, ens dóna 
un cert temps per analitzar-la, valorar-la i aleshores sí que aquesta primera comissió 
tindrà sentit i realment es dotarà d'una raó de ser.

És evident que hi havia altres reclamacions que no han estat ateses. Sí que ha entès 
pel redactat del punt que es presenta a aprovació, que els grups municipals podrem 
convocar comissions informatives de qualsevol àmbit sempre que ho creiem oportú i 
que també disposarem de la capacitat de poder convocar o demanar convocar una 
Junta de Portaveus sempre que sigui necessari abans del Ple, per acabar de debatre i 
consensuar els temes.

No s'han acceptat les propostes. Cap ni una de les que vam demanar. Sí que se n'han 
fet de noves que no estaven al detall de les propostes. Crec que podem millorar el 
funcionament respecte a la legislatura anterior, però malgrat tot creu que encara hi 
havia  un  pas  més  a  donar  per  al  bon  funcionament,  per  al  consens,  per  a  la 
transparència  i  per  la  coherència.  Des  d'aquest  punt  de  vista  en  nostre  vot  serà 
d'abstenció.

Pren la paraula el regidor de Ciutadans, el senyor Manuel Losada i manifesta que es 
verdad que en estas últimas propuestas que hemos llevado a término, se comentó que 
se harían tantas comisiones informativas como fueran necesarias para cualquier duda 
que tuviéramos los grupos de oposición y también se realizó el  cambio que pedía 
Ciutadans sobretodo de enviar la documentación 2 días antes, las 48 h que ha dicho 
CiU, antes para que la tuviéramos y la pudiéramos estudiar y llegar a la Comisión 
Informativa con todo estudiado, preguntar las dudas en la comisión y pasar a Pleno la 
siguiente semana.

Con estos cambios que se han realizado por petición también nuestra, nuestro voto 
será a favor.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, i confirma el que 
ja vam dir a la Junta de Portaveus i en les reunions anteriors. Tant el que ha dit el  
senyor Urtusol com el senyor Losada és així, l'equip de govern va agafar el compromís 
i per tant quedarà en acta que hem agafat aquest compromís que 48 h abans de les 
comissions informatives s'adjuntarà tota la documentació perquè quan fem la Comissió 
Informativa tingueu temps de mirar-la i si hi ha dubtes poder parlar-ne, però a més vam 
afegir també que si després de la Comissió Informativa sortien algunes coses havia la 
possibilitat de convocar abans del Ple, una altra Junta de Portaveus per acabar de 
tractar els temes. El compromís es manté en ferm per part del govern.

Les votacions són les següents:
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Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

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

Abstencions:  1 (CIU)

Per tant,

Relació de fets

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

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d’autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d’organització  i  funcionament  
municipal.

L’organització  municipal  de  l’Ajuntament  de  Parets  d’existència  obligatòria  està 
composta per: a) L’alcalde o alcaldessa. b) Els tinents i  les tinents d’alcalde. c) La  
Junta de Govern Local. d) Les comissions informatives. e) La Comissió Especial de  
Comptes. f) El Ple.

Sota  la  denominació  de  comissions  informatives  es  constitueixen  uns  òrgans  que  
tindran per objecte l’estudi, l'informe o la consulta de tots els assumptes que hagin  
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde o  
l’alcaldessa, la Junta de Govern Local i  els regidors i  les regidores que exerceixin  
delegacions.

Fonaments de dret

Article 20.3 de la Llei 7/1985, de bases de règim local en relació a les funcions i la  
composició de la comissions informatives

L’article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya

Articles 17 i concordants del Reglament orgànic municipal.

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

1. Aprovar la creació de la Comissió Informativa Permanent dels assumptes de Ple 
sense atribucions resolutòries, que té per funció l’estudi, l’informe i la consulta dels 
assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s’hagin d’adoptar 
acords declarats urgents.

Aquesta comissió es reunirà els dijous a les 13.30 h immediatament anteriors a la 
sessió dels plens ordinaris, per tal de tractar els assumptes que hagin de ser inclosos 
en l’ordre del dia de Ple ordinari.

No seran objecte d’informe en aquesta Comissió aquelles propostes que se sotmetin a  
la Junta de Portaveus.

Aquestes Comissions seran presidides per l’alcalde, o regidor/a en qui delegui, i es 
composa de tots els regidors dels grups municipals del consistori.

Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup municipal, o  
aquell regidor/a en qui delegui, mitjançant el sistema de vot ponderat, d’acord amb el  
nombre de membres dels diferents grups municipals en la corporació.
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2.  Aprovar la creació de la Comissió Informativa Permanent  de  seguiment  de 
l’acció de govern sense atribucions resolutòries que tenen per funció el seguiment i 
la consulta dels decrets i resolucions de l’equip de govern.

Aquesta  comissió  es  reunirà  amb caràcter  semestral,  durant  el  segon  dijous  dels  
mesos de febrer i setembre de cada exercici.

La documentació haurà d’estar a disposició dels regidors des del moment de la seva  
convocatòria, i amb un termini mínim de 10 dies abans de la comissió, per tal que  
formulin les qüestions a debatre en la Comissió mitjançant escrit dirigit a l'alcalde en  
un termini de 48 hores abans de la celebració de la sessió.

Les actes de les Juntes de Govern Local es traslladaran a tots els membres de la  
comissió en un termini màxim de tres dies des de la seva aprovació en la Junta de  
Govern Local immediatament posterior a la de la seva celebració, sens perjudici del  
seguiment  en  les  comissions  informatives  i  dels  drets  d’accés  als  expedients  
municipals.

Aquestes Comissions seran presidides per l’alcalde, o regidor/a en qui delegui, i es 
composa del  portaveus dels grups municipals del consistori,  o  regidor/a en qui  es  
delegui.

Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup municipal, o 
aquell regidor/a en qui delegui, mitjançant el sistema de vot ponderat, d’acord amb el 
nombre de membres dels diferents grups municipals en la corporació.

3. A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals  
es  podran  convocar  comissions  informatives  per  tractar  assumptes  específics  
d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació  de les Àrees 
municipals,  i  en tot  cas  amb caràcter  previ  a  la  modificació  o  nova redacció  dels  
reglaments i ordenances municipals.

7. Aprovar,  si escau,  el nomenament de representants de la corporació en 
òrgans col·legiats (Exp. 2891/2015).

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

Pren la paraula el regidor del grup Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i indica 
que el Ayuntamiento somos todos, los 17 regidores y regidoras, y no solo el equipo de 
gobierno que está aquí para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de Parets.

El equipo de gobierno tiene que aprender a utilizar la inteligencia colectiva de una 
forma más activa y no solo hablar de buscar consensos, sino de hacerlos realidad. 
Dicho esto Sumem Parets y las otras fuerzas políticas de la oposición aquí presentes 
con la excepción de Ciudadanos planteamos lógico que fuese la oposición y no el  
equipo  de  gobierno  quien  se  encargara  de  representar  a  Parets  en  los  órganos 
colegiados  supramunicipales,  con  una  persona  en  cada  uno  y  que  estuviésemos 
representados en los órganos municipales del pueblo todas las fuerzas políticas, con 
una persona de cada fuerza.

Como  ejemplo  de  nuestras  propuestas  en  los  órganos  supramunicipales.  Yo  soy 
ingeniero de montes y me dedico profesionalmente al mundo del medioambiente y la 
agricultura. Con lo que planteamos, lógicamente, que yo representara Parets en el 
Consorcio de Gallecs en vez del señor Mingote.
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Antonio Torio en el Consorcio de Salud, que nos consta que Parets ni siquiera asiste a 
las reuniones y por último Casandra Garcia en el de Teledigital Mollet para evitar el  
uso de la televisión como herramienta de márqueting político.

En lo que se refiere a los órganos municipales no entendemos la propuesta de estar 
todos los grupos municipales en unos sí y en los otros no, de manera que rogaría me 
explicase el señor alcalde en que se fundamenta para tomar tal decisión. Por ejemplo 
para  ser  más  conciso,  porqué  estamos  todos  representados en  la  Taula  per  la 
Cooperació i l'Ajuda al Desenvolupament i no en la Taula pel Dret a l'Habitatge.  Por 
tanto,  desde  Sumen Parets  votamos en  contra  de seguir  con el  mismo modelo  y 
queremos dejar constancia de que pediremos todas y cada una de las actas de las 
reuniones realizadas en estos órganos, las cuales por cierto no están colgadas en 
ninguna de las webs de los consorcios, ahora que está tan de moda la transparencia.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el  senyor Jordi Seguer, i  indica que 
votarà en contra del nomenament dels representants municipals en òrgans col·legiats, 
ja que el grup Socialista no ha acceptat cap de les esmenes presentades pels grups 
de l'oposició.

Hem  vist  com  el  seu  grup  no  té  la  voluntat  d'obrir  segons  quins  tipus  d'òrgans 
col·legiats als representants de l'oposició, fins i tot ens vam plantejar la possibilitat que 
assistíssim amb veu i sense vot, però vostès no van voler introduir cap canvi.

Malgrat  que  s'haurien  de  modificar  alguns  dels  Estatuts,  un  canvi  que  en  moltes 
ocasions vostès han portat a Ple quan els ha interessat no han acceptat per exemple 
que poguéssim assistir al Consell de l'Esport Municipal, tampoc a la Taula pel Dret a 
l'Habitatge o al Consell Industrial de Parets.

Podem entendre que el representant del consistori als òrgans supramunicipal sigui del 
Partit Socialista, perquè és qui governa, tot i que no té la majoria absoluta, però en 
òrgans que depenen de l'Ajuntament esperàvem a arribar a algun punt d'acord i tal 
com veiem en el Ple d'avui això no s'ha produït.

Si  volem  que  hi  hagi  transparència,  que  els  grups  de  l'oposició  ens  sentim  més 
representats  i  que  tinguem  la  major  informació  possible,  caldria  haver  facilitat  la 
participació de les altres cinc forces que hi ha al plenari en aquests òrgans municipals. 
Per tot plegat Ara Parets-ERC votarà en contra.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i fa una reflexió genèrica 
en el sentit que el grup que està al govern en aquests moments té 8 regidors, els que 
estem a l'oposició tenim 9 regidors i si sumem el nombre de vots sumem molts més 
vots l'oposició que no pas l'equip de govern.

Naturalment no fa falta que digui que respecta la Llei electoral, faltaria més i crec que 
és una molt bona llei, però això no impedeix que es faci la reflexió que acabo de fer.

Crec que el  grup Socialista  hauria  d'haver estat  més sensible a l'hora de tenir  en 
compte la proposta que des de l'equip de l'oposició li fèiem.

Hi ha dos grups d'òrgans supramunicipals i  municipals.  Potser és lògic que en els 
òrgans supramunicipals hi hagi el govern, de totes maneres en lloc diu que no hi pugui 
anar-hi cap regidor que estigui al grup de l'oposició i el que sí que ha estat un fet molt 
poc sensible per part del grup Socialista és que l'oposició demanava en la segona part 
respecte  als  òrgans  municipals,  ja  que  no  veiem  que  hagi  d'haver  cap  mena 
d'impediment perquè hi hagin representants dels grups per exemple en el Consell de 
l'Esport Municipal, en el Consell d'Infants, la Taula pel Dret a l'Habitatge, que aquí ja 
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s'ha dit,  el  Consorci  Teledigital  Mollet,  el  Consell  Industrial  de Parets del  Vallès,  la 
Junta Local de Seguretat. Per quina raó no podem estar els representants dels grups 
de l'oposició si tots volem treballar per al poble i tots tenim aportacions a fer, tots tenim 
propostes interessants en el programa, algunes més que altres, però al posar-les en 
comú sortirien bones coses.

És una política caducada per part de l'equip de govern, perquè el que faríem seria 
sumar propostes, sumar iniciatives i l'equip de govern sempre es pot reservar la seva 
acció executiva, però això no hauria d'impedir que tots els demés grups estiguessin en 
aquests òrgans i  si  cal  perquè hi  fossin es podrien modificar  els estatuts,  això no 
hauria de ser cap inconvenient.

Atès que no s'ha recollit  cap de les propostes que nosaltres hem fet,  si  s'hagués 
recollit alguna, el NOPP s'abstindria segurament, però com que no s'ha recollit cap, 
votaran en contra.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i indica que no reiterarà 
gaire el que s'ha dit en la taula. Sempre em toca anar a remolc, en tot cas em toca  
anar afegint coses a les que ja s'han comentat i moltes d'elles ja s'han manifestat.

En una Comissió Informativa vam rebre una proposta de l'equip de govern. Estudiada i 
analitzada la proposta, tots els grups de l'oposició, amb tots els regidors, vam fer una 
contraproposta. En cap cas era una imposició, simplement una contraproposta. Hem 
estat parlant i analitzant les diferents propostes i des d'aquest prisma nosaltres podem 
acabar entenent que vostès vulguin defensar que el seu regidor d'àrea sigui el seu 
representant en qualsevol òrgan supramunicipal. Ho podem acabar entenent i fins i tot 
ho respectaríem, però insistirem en tots aquells òrgans que són pròpiament d'àmbit 
municipal,  com  el  Consell  de  l'Esport,  el  Consell  d'Infants,  la  Taula  pel  Dret  a 
l'Habitatge, el Consorci de Comunicació Local, el Consorci Local de Seguretat.

Tots els que estem en aquesta taula venim amb la única voluntat de treballar, d'aportar, 
de  sumar.  Per  què esteu  negant  aquesta  possibilitat  de  què entrem a treballar,  a 
aportar  i  a  sumar.  La única  raó que he sentit  ha  estat  que aquests òrgans tenen 
estatuts i que els estatuts són clars i concrets. Em sobta que el seu propi partit proposi 
modificar articles de la Constitució Espanyola perquè les autonomies tinguin capacitat 
d'encaixar  en  un  model  federal,  i  d'encaixar  Catalunya  dintre  d'Espanya,  i  que 
nosaltres  aquí  no  tinguem  la  capacitat  de  modificar  els  estatuts  d'un  consorci 
municipal,  perquè  com a  mínim qualsevol  membre  dels  grups  de  l'oposició  tingui 
representació. A partir d'aquesta exposició el nostre vot no potser més que en contra.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i exposa que per 
part del seu grup sempre havíem dit en totes les reunions mantingudes amb tots els 
partits que estan aquí a la taula, que els òrgans supramunicipals s'entenia que havia 
d'estar  el  govern  que està  ara  mateix,  el  Partit  Socialista,  i  els  òrgans municipals 
enteníem que caldria fer un repartiment entre els altres grups de l'oposició.

Està  clar  que  tot  està  en  un  mateix  punt,  tant  els  òrgans  municipals  com 
supramunicipals, i no canviarem de postura i el nostre vot serà a favor.

Pren la paraula el portaveu del grup PSC-CP, el  senyor Francesc Juzgado, i indica 
que ja s'ha explicat la proposta, la qual l'hem comentada en diferents reunions de 
portaveus i en les comissions informatives.

Entenem que és de sentit comú que en els òrgans supramunicipals, vostès ara no ho 
qüestionen, però al començament sí, i la proposta que ens vam fer arribar signada hi  
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eren tots, però és de sentit comú que qui hagi com a representant el que representa la 
voluntat del govern. Coincidirà o no amb vostès, però serà la voluntat del govern, qui té 
la responsabilitat de governar, per tant és normal que els representants siguin els de 
cada àmbit i cada àrea perquè la responsabilitat és del govern.

En el tema de la residència s'ha modificat i ampliat a tots els grups municipals i amb la 
resta han d'entendre que es poden modificar els estatuts, les sessions plenàries i es 
pot modificar tot, però era voluntat no només de l'equip de govern, sinó que és una 
voluntat que ve d'anys, no només de la passada legislatura, sinó també de l'anterior, 
que  hi  ha  una  sèrie  de  col·lectius  que  prefereixen  que  no  hi  participin  els  partits 
polítics. Aquesta és la voluntat i així es va establir als estatuts i és el que nosaltres 
portem ara a aprovació.

La presidència explica que les reunions i les comissions informatives han servit per 
parlar de tot això. A vegades parlàvem de comparar i de mirar, i  ha de dir que el que 
es fa en qualsevol altre municipi no és res de diferent que diversos representants dels 
governs siguin del color que siguin, siguin qui portin la representació institucional del  
que vol la majoria del plenari als òrgans supramunicipals, això és el que està succeint  
a tot arreu i entén que per aquest motiu cada lloc té els seus estatuts.  És més el 
secretari és qui s'ho va mirar i en molts casos l'Alcaldia voldria delegar i els estatuts no 
ho deixen, i només diuen que la presidència l'ha d'assumir l'alcalde. Això passa en 
molts estatuts i òrgans.

Sense mirar estatuts hem d'anar a mirar el que es fa arreu i el que es fa arreu és que 
els representants del govern municipal, del color que sigui, són els representants en 
els diferents òrgans col·legiats. Aquesta és la proposta que es feia, com ha succeït any 
rere any, durant els últims anys, que jo recordi des de sempre i aquesta és la proposta 
que sense cap canvi es proposa per aquesta legislatura.

Pren la paraula el regidor del grup Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i diu que a 
mi me gusta informarme y he leído tres estatutos esta mañana, el de Gallecs, el de la 
Defensa de la Conca del Rio Besós y el de Teledigital Mollet y en los estatutos no dice 
absolutamente nada sobre que tenga que ser el equipo de gobierno quien represente 
al Ayuntamiento.

La presidencia explica que hay muchos estatutos en los que hace referencia quien ha 
de ser y que en cualquier caso igual con un ejemplo práctico se entiende mejor. Si tu 
vas al  Consorci  de Gallecs o vas al  Consorci  per a la  Defensa del  Riu Besòs no 
encontrarás a ningún miembro de la oposición que esté representando a su municipio 
en esa  sesión plenaria,  porque no  tendría  ningún sentido.  Esa  es  una opinión de 
nuestro grupo, ya que no tendría ningún sentido que en un órgano donde se tiene que 
hacer llegar la voluntad de la institución mediante el gobierno o los diferentes grupos 
municipales, que formen los gobiernos en diferentes municipios. Normalmente cuando 
son gobiernos en coalición de 2 o 3 partidos, 1 de esos representantes, el que sea, es 
el que forma parte de ese consorcio y eso en cualquier sesión plenaria, junta general o 
comisión que vayas te encontrarás al  representante  que forma parte  del  gobierno 
municipal, ya sea de un gobierno de coalición, o de un gobierno de mayoría absoluta o 
simple, que es el que representa la idea y la propuesta de la institución, que no puede 
ser otra que la que proponga el gobierno de esa institución. Ese es el sentido, por eso 
yo te decía que en cualquier caso la situación real que nos encontramos en todos los 
consorcios  es  esa  y  cualquier  otra  sería  diferente  a  la  que  pasa  en  todos  los 
municipios. Hacía referencia simplemente a eso.

Les votacions són les següents:
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Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

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

Abstencions:  0

Per tant,

Relació de fets

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

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d’autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d’organització  i  funcionament  
municipal.

L'Ajuntament de Parets del Vallès forma part d'associacions i òrgans supramunicipals,  
en  els  quals  s'han  d'actualitzar  els representants de l’Ajuntament d'acord  amb 
l'organització política i les delegacions aprovades.

L'organització  municipal  de  l'Ajuntament  també  disposa  de  consells  sectorials  i  
territorials en que procedeix determinar els seus representants.

Fonaments de dret

L'article 22 de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de bases del règim local, en relació amb els  
acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Els Estatuts de les diferents associacions, consorcis i consells sectorials 

Article 27 del Reglament orgànic municipal en relació a la composició dels consells  
locals sectorials.

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

1. Nomenar els representants municipals en els òrgans següents:

Consell de l'Esport Municipal
President: Regidor d’Esport, Diego Cayuela Núñez

Consorci per a la Gestió de Residus
Francesc Juzgado Mollá

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Sergi Mingote Moreno 
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá
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Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Miquel Pérez Rodríguez 

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Titular: Susanna Villa Puig 
Suplent: Àfrica Martínez Belles

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President:
Alcalde, Sergi Mingote Moreno

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre 
de dia:
Regidora de Gent Gran, Susanna Villa Puig
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President:
Sergi Mingote Moreno 

Comissió del Consell Escolar:
Miquel Pérez Rodríguez 
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Vicepresident: Regidor d’Educació, Miquel Pérez Rodríguez

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Miquel Pérez Rodríguez

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Àfrica Martínez Belles

Taula per la Cooperació i l'ajut al desenvolupament
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Vicepresidenta: Regidora de Cooperació, Àfrica Martínez Belles
Vocals: El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Taula pel Dret a l'Habitatge
Regidora de Benestar Social, Susanna Villa Puig
Regidor d’Habitatge, Francesc Juzgado Mollá

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Francesc Juzgado Mollá

Consorci Comunicació Local
Àfrica Martínez Belles
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Consorci Localret
Àfrica Martínez Belles

Consorci Teledigital Mollet
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Àfrica Martínez Belles

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la  
Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Titular Sergi Mingote Moreno 
Suplent Francesc Juzgado Mollá

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu
Sergi Mingote Moreno 

Representants Consell Territorial 
Francesc Juzgado Mollá
Antoni Fernández Arimon

Associació Xarxa C-17
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Àfrica Martínez Belles

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Àfrica Martínez Belles

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno 
Vicepresident: Regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Antoni Fernández 
Arimon

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez Belles

2. Donar compte dels acords i els projectes de les esmentades entitats en les sessions  
ordinàries  de  la  Comissió  Informativa  Permanent  de  seguiment  de  l’acció  de  
govern.
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8.  Acordar,  si  escau,  l’establiment  del  règim  de  dedicació,  retribucions  i 
indemnitzacions  dels  membres  de  la  corporació  i  assignar  una  dotació 
econòmica als grups municipals (Exp. 2891/2015).

Pren la  paraula  el  portaveu  del  PSC-CP,  el  senyor  Francesc  Juzgado,  i  llegeix  la 
proposta d'acord.

Pren la paraula el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Molina, i como todo el 
mundo sabe su grupo nació dentro del  movimiento de Podemos y por lo tanto los 
descensos  en  las  retribuciones  de  los  cargos  políticos  en  momentos  de  crisis 
humanitaria, social y medioambiental nos parecen un deber frente a la ciudadanía.

Reconocemos  la  responsabilidad  y  la  dedicación  de  los  gobernantes  pero 
consideramos  que  un  sueldo  de  tres  veces  el  mínimo  interprofesional  es  lo 
suficientemente justo para llevar una vida digna, tal y como llevábamos nosotros en el  
programa electoral.

No podemos votar a favor de un suelo bruto de 50.000 € y 49.500 € para el alcalde y 
los tenientes de alcalde respectivamente, y no es demagogia si nosotros hubiéramos 
ganado las elecciones lo hubiéramos hecho como en otros municipios que se gobierna 
en coalición con izquierdas de las que Podemos forma parte.

Una primera pregunta para el equipo de gobierno es porqué los tenientes de alcalde 
pasan a cobrar lo mismo, unos 500 € menos, que el alcalde y no una diferencia del 
10% aproximadamente como en la legislatura anterior.

Por otra parte no entendemos de forma muy clara el aumento de 3,5 dedicaciones 
que había en la legislatura anterior para 4 regidores y 5 regidores sin dedicación a 
5,25 dedicaciones con todos los regidores con dedicación,  lo  que indicaría  que el 
trabajo  dentro  del  Ayuntamiento  es  mayor,  hecho  que  no  se  justifica  con  el 
organigrama de funciones que nos han presentado ni con un incremento del número 
de empleados del Ayuntamiento, puesto que no lo ha habido.

Pongamos un ejemplo simplemente por coger un ejemplo. En la anterior legislatura el 
señor Dídac Cayuela tenía una asignación por asistencia a juntas de gobierno, plenos, 
etc. pero ahora tiene una retribución fija mensual que se corresponde con un 23% de 
dedicación,  sin  importar  si  va  o  no  a  las  juntas  de  gobierno  y  las  comisiones 
informativas.

Por otra parte y siguiendo la lógica de dedicaciones el señor Cayuela se dedicaba a la 
sección de deporte y medio ambiente y sin embargo ahora se dedica exclusivamente a 
la sección de deporte, pero el sueldo solo ha disminuido en unos 300 €. Por favor, me 
gustaría  que  el  equipo  de  gobierno  explique  el  porqué  de  ello,  así  como  las 
dedicaciones del 53% del señor Miquel Pérez y la señora Susanna Villa, que suman 
106%, encargados ambos del Área de Atención a las personas, que se corresponde 
exactamente con el Área de Servicios Personales de la anterior legislatura en que la 
persona responsable le dedicaba un 100% de la dedicación y no un 106%.

Evidentemente  parece  una  estrategia  para  seguir  cobrando  lo  mismo  o  similar 
después  de  aplicar  la  nueva  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local. Sin embargo no entendemos que se incrementen las horas de 
trabajo  en  las  mismas  funciones en  vez  de  tener  las  mismas horas  de  trabajo  o 
dedicación y por tanto cobrar menos de acuerdo con esta nueva ley y para que quede 
más claro el alcalde antes con un 100% de dedicación cobraba 57.805,44 € y ahora 
con el 100% de dedicación cobrará el límite que establece la ley de 50.000 €.
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Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i manifesta que 
la proposta que presenta el govern no la pot votar a favor, ja que no formem part del  
govern local i és evident que si nosaltres manessin haguéssim fet una altra distribució 
de les dedicacions.

Nosaltres no entrarem en el debat sobre el sou de l'alcalde, ja que des de la campanya 
electoral venim dient que el  sou ha d'estar d'acord amb la seva responsabilitat, en 
aquest sentit ens agradaria que si s'ha d'aplicar l'ARSAL, que aquesta fixés els sous 
per  tots  els  batlles,  però  no  establint  un  màxim,  sinó  una  retribució  fixa  ens 
estalviaríem  segons  quins  tipus  de  debats.  Nosaltres  creiem  que  un  alcalde  o 
alcaldessa ha d'estar ben pagat, nosaltres no volem tornar a l'època del franquisme 
quan els polítics no cobraven, però en canvi hi havia corrupció a dojo i es feien altres 
tipus de negocis. No potser que la política només s'hi puguin dedicar els rics.

Dit això, vull dir també que Ara Parets-ERC no està d'acord en la partida de dietes que 
té l'Àrea d'Alcaldia. Quan diem que un alcalde ha d'estar ben pagat, el  que també 
volem dir és que el seu sou ha d'incloure tots els conceptes i nosaltres proposarem en 
els propers pressupostos la reducció del 50% del capítol de dietes d'Alcaldia, com un 
primer pas per anar eliminant aquesta partida pressupostària.

Per altra banda en la Comissió Informativa el Partit Socialista Parlava d'una rebaixa 
del cost del govern respecte a l'anterior mandat d'uns 5.000 €. És evident que els 
números es poden fer jugar de la manera que un vol i vostès han fet la suma amb els 2 
regidors del Partit Popular, que van incorporar al desembre de 2011 i amb 9 regidors 
de 17.

Tot i així hem de dir que els paretans i les paretanes pagarem molt més per aquest 
govern.  Seran  250.000  €  més  aproximadament  el  30%  de  la  Seguretat  Social. 
Passarem de tenir 4 càrrecs electes en principi donats d'alta a la Seguretat Social a 
tenir-ne 8. És a dir 4 més i això podria representar uns costos de 50.000 €. En tot cas 
vostès ens poden confirmar les xifres.

Malgrat tot, valorem l'esforç que han fet a darrera hora per tal de fer alguns canvis a la 
seva proposta inicial i  acceptar algunes de les propostes, que per exemple el  grup 
municipal  d'Ara  Parets-ERC ha  presentat  com que  la  Comissió  de  Comptes  sigui 
retribuïda i que la responsabilitat de portaveu quedi al marge del grup municipal.

Malgrat  tot  creiem  que  aquest  punt  s'hauria  d'haver  aprovat  avui  amb  el  màxim 
consens de totes les forces i  ha estat  a punt  precisament que totes les forces de 
l'oposició  haguéssim mantingut  un  vot  que  no  hagués  estat  el  contrari.  Crec  que 
haguéssim pogut aconseguir simplement aquest fet si vostès haguéssim fet cas al que 
demanava Sumem Parets de canviar l'horari, perquè Sumen s'hagués pogut abstenir. 
En tot cas crec que vostès s'han equivocat en no acceptar aquesta proposta, ja que no 
hauria  comptat  amb  cap  vot  contrari  en  el  plenari.  Per  tot  plegat  el  vot  d'Ara 
Parets-ERC serà d'abstenció.

El NOPP s'abstindrà en la votació.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i des del seu grup han 
intentat arribar a un consens i acord amb la voluntat que s'hi sumessin els màxims 
representants del consistori. És evident que no hem arribat a aquest punt d'acord que 
nosaltres esperàvem. Arran de les propostes que vam presentar  no hem arribat  a 
aconseguir les nostres propostes. Sí que és evident que reconeixem la voluntat de 
l'equip de govern en l'esforç que ha fet si més no mirar d'apropar-se, encara que no 
s'hi ha arribat ni molt menys a la nostra proposta.
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Espera  que  aquest  sigui  un  camí  que  puguem  continuar  treballant  durant  tota  la 
legislatura amb voluntat de sumar i trobar el màxim consens possible i pel planejament 
i l'exposició que ha fet, el nostre vot serà d'abstenció.

Pren la  paraula  el  portaveu  de Ciutadans,  el  senyor  Manuel  Losada,  i  indica  que 
hablando un poco de números generales, en el presupuesto lo que podemos dedicar 
en total en el municipio según la legalidad son 350.000 € anuales. Ustedes se van a 
quedar en 250.000 € anuales,  bajando 50.000 € anuales,  lo  que tenían en el  año 
2011-2015.

En cuanto a grupos municipales teníamos unos 34.000 € en el 2011-2015, se realiza 
una  subida  importante  a  40.800  €  en  el  2015-2019,  esto  nos  lleva  a  hacer  una 
multiplicación y una división en la cual suben los grupos municipales. Todo está claro y 
hay un grupo municipal más que hace un año y la bajada del equipo de gobierno son 
5.000 €, quiere decir que hay una diferencia en la totalidad de los presupuestos del 
2011-2015 al 2015-2019 de tan solo 1.000 €, por lo cual nuestro voto será a favor.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, i explica que és 
cert que en la proposta que portem, una part evidentment, que és de retribucions dels 
càrrecs  electes de govern  amb dedicació  ens ve marcada per  l'ARSAL.  Jo  també 
coincideixo que és una injustícia perquè si la gent sabés la responsabilitat que tenen 
els alcaldes i els regidors amb responsabilitat penal, que no passava abans en les 
empreses privades, si comparessin una empresa privada amb un municipi, jo també 
crec que s'ha fet molta demagògia, s'ha fet molta política, però de dretes, com deia el  
portaveu d'Ara Parets-ERC. S'intenta que en la política no només es puguin dedicar 
els rics, els que tenen la vida arreglada, i que no passi com abans que els demés ens 
quedàvem a casa i votàvem sí o no els dies que ens deixàvem votar i segons com ens 
feien la pregunta, fins i tot ens equivocàvem al votar.

Constatar que seguim el que marca la llei i el sou de l'alcalde ha tingut una davallada 
d'un 14%. Els sous dels 2 tinents d'alcalde, del primer i el segon tinent d'alcalde, amb 
dedicació al  100%, han sofert  una davallada d'un 8% i  a partir  d'aquí la  resta  del 
consistori, no només de l'equip de govern, amb la proposta que s'ha portat i és el que 
vam  parlar  i  la  voluntat  era  de  no  malmetre  més  la  part  d'assignacions  i  l'altra 
d'assignacions salarials.

Fuig molt del tema salaris, perquè val molt per fer demagògia, per fer populisme i per 
encabritar la gent que evidentment ho passa malament i que té dificultats per arribar a 
finals de mes, però crec que és la part com deia el regidor d'Ara Parets-ERC, en què 
hauria d'haver un conveni salarial com passa a les empreses, que marqui cada cosa i 
els sous que s'han de cobrar en els municipis, per no discutir el tema dels sous, sinó  
que vingui donat per llei i qui vulgui jugar que jugui i qui no ja sap a què a tenir-se.

Jo  no  voldria  entrar  en aquest  tema,  però  quan fem comparacions com ha fet  el 
portaveu de Sumem Parets sobre la dedicació i el que cobrava un regidor ha de dir 
que abans es cobrava per assistència, i  ara es cobra per dedicació, però en canvi 
ningú diu res que per 4 hores al mes un regidor cobrarà 540 € al mes. Surt una mica 
cara aquesta hora si la fessin. Ja sé que vosaltres no ho heu dit però ha estat una part 
qui ha entrat a jugar amb el tema. Un regidor sense responsabilitat de govern cobrarà 
5.400  euros  a  l'any.  S'ha  de  saber.  Si  ho  comparem  amb  un  regidor  que  té 
responsabilitat, que abans tenia un sou per assistència a juntes de govern, a plens, 
comissions informatives, el que toqués. Demanaria dintre de la mesura, que no fessin 
demagògia amb el tema dels salaris ni l'oposició ni els nostres, però sé que és una 
petició que pot quedar en un sac molt foradat.
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Pren la  paraula  el  regidor  de Sumem Parets,  el  senyor  Antonio  Torio.  La primera 
qüestió,  demano  al  senyor  Francesc  que  vagi  al  diccionari  i  busqui  la  paraula 
demagògia  i  segurament  li  sortirà  una cosa  diferent  a  la  que ha dit,  però  dir  que 
nosaltres venim aquí i que per 4 hores, 2 hores de comissions informatives i 2 hores 
de Ple, guanyem 500 i pico d'euros, no ho sap bé perquè la proposta ni la vam mirar i  
pensa que ja ni la vam mirar a principis. No és demagògia, és mentida. Nosaltres hem 
passat  moltes hores estudiant  tota la  documentació i  fent  propostes, que no s'han 
acceptat cap, però hem passat moltes hores, gent preparada, gent amb estudis, que 
tenen la voluntat d'aportar tot el seu coneixement i tota la seva experiència en aquest 
Ajuntament i jo m'he sentit insultat.

Intervé  el  portaveu  d'Ara  Parets-ERC,  el  senyor  Jordi  Seguer,  i  indica  que  pel 
comentava el senyor Francesc Juzgado, compartim el que diu el company el senyor 
Torio, de Sumem Parets, també dir que només venim a plens i comissions informatives 
i que per 4 hores es cobra, creu que també és entrar en el mateix joc que han fet altres 
partits polítics. Jo crec que no hem d'entrar en aquest joc, que si volem dignificar la  
política hem de fer tot el contrari i deixar de banda i no caure en aquest mateix joc.

Jo he defensat sempre el sou de l'alcalde, ho vaig fer al debat electoral i m'he guanyat 
moltes crítiques, però el seu grup ni a Parets ni a cap altre lloc farà demagògia amb els 
sous  ni  de  l'alcalde  ni  de  cap  altre  càrrec  públic,  perquè  nosaltres  creiem  en  la 
dignificació de la política.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtursol, i manifesta que m'he sentit al·ludit i 
m'he molestat. És important no fer demagògia en un plenari, i en aquest sentit sí que 
m'ha dolgut molt que algú pugui pensar que jo com a regidor cobro 400 i pico d'euros 
per 4 hores de feina, perquè ni molt menys en mou una voluntat econòmica, l'únic que 
em mou realment és treballar per al poble i aportar.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que jo no he 
intervingut  abans  en  l'exposició,  perquè  el  tema  de  les  assignacions  ha  estat 
àmpliament debatut en les comissions informatives, en les quals hem tingut moltes 
discrepàncies i que amb els números com algú ha dit, se'ls hi pot dir el que vulguin,  
però crec Francesc que has estat molt poc encertat en dir que nosaltres per 4 hores 
cobrem tant, quan saps que els grups de l'oposició i és el cas de tots, tant els regidors 
de l'equip de govern, com els regidors de l'oposició hi dediquem moltes i moltes hores, 
que per això ens presentem a les eleccions, i per tant jo també m'he sentit ofesa i el 
que demanaria en tot cas és que ho retiressis i no constés en l'acta.

Intervé  el  senyor  Francesc  Juzgado  i  retira  el  que ha  dit,  perquè l'únic  que volia 
demostrar que és molt fàcil fer demagògia. Jo he dit i he fet demagògia sobre un tema 
concret. A què és fàcil? Ho retira perquè realment no ho pensa. Cadascun fa la seva 
feina i té la retribució que hem marcat i que podria haver estat més. Hi ha altres llocs 
que és més i podria haver estat més, per tant només vull que quedi clar que estava 
fent un exercici pur i dur de demagògia com s'ha fet quan s'ha mencionat al nostre 
regidor Dídac Cayuela. Això és el que volia dir, que la demagògia la podem utilitzar tots 
i nosaltres també la sabem utilitzar quan toca.

Repeteixo que us demano disculpes pel moment en què us heu sentit ofesos, perquè 
no era la meva voluntat.

La  presidència  indica  que  tots  hem de  ser  molt  conscients  que  l'Ajuntament  tant 
govern  com  oposició  està  fent  un  esforç  per  ajustar-se  al  màxim  als  paràmetres 
existents. El que es fa aquí és un exemple que altres llocs no fa, perquè si anem a 
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números globals, 340.000 €, sumant tots els grups municipals que hi ha en aquesta 
taula  podria  ser  només  l'import  que  alguns  grups  municipals  tenen  en  altres 
ajuntaments i crec que és important dir-ho no pel govern, en conjunt, sense entrar ni 
en una cosa ni en una altra, perquè sinó semblaria que aquestes reunions en les quals 
hem participat tots, aquí no hi ha hagut ningú que hagi fet, com a mínim en aquelles 
reunions, política-ficció, ni voler fer allò que en altres llocs es fa amb el tema de les 
retribucions i els sous, per això seria bo pels que estem asseguts en aquesta taula 
transmetre a la ciutadania l'esforç que hem fet tots i la realitat que Parets sent el tercer 
poble més gran de la comarca està, no en uns paràmetres normals, sinó amb uns 
paràmetres  absolutament  normalíssims,  havent  un marc  i  ventall  legislatiu  que diu 
altres coses, que diu imports molt diferents als que hi ha en aquest Ajuntament. 

Creu  que  això  no  és  mèrit  de  ningú,  és  mèrit  de  tots  els  que  hem participat  en 
l'elaboració de la proposta i penso que és bo que en aquest tema qualsevol de fora  
visualitzi que la realitat és que tothom de l'Ajuntament hi fa un esforç i crec que és el 
que hem de posar en valor i això es veu en el posicionament de vot.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIUTADANS)

Vots en contra: 3 (SUMEM PARETS)

Abstencions:  5 (ARA PARETS-ERC, NOPP, CIU)

Per tant,

Relació de fets

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

Els  municipis  disposen  de  plena  capacitat  d’autoorganització  dins  el  marc  de  les  
disposicions  generals  establertes  per  llei  en  matèria  d’organització  i  funcionament  
municipal.

Per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2015, donat compte al Ple de l'Ajuntament de  2 
de juliol de 2015, es va establir l’organització política de l’Ajuntament i el nomenament  
dels regidors delegats.

Els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre les retribucions per  
l’exercici  del  seu  càrrec  quan  el  desenvolupin  en  règim  de  dedicació  exclusiva  i  
parcial, d'acord amb els límits establerts en la legislació de bases de règim local, en  
relació al nombre de regidors amb dedicació exclusiva i als límits retributius per tots  
els conceptes, d'acord amb les lleis de pressupostos de l'Estat.

Mitjançant la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 estableix en la  
seva disposició addicional 90, els límits retributius dels membres de les corporacions  
locals amb dedicacions exclusives en un import de 50.000,00 €, exclosos els triennis  
als que tinguin dret els funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis  
especials.

Els membres de les corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial  
podran percebre assistències i  indemnitzacions,  per la concurrència a les sessions  
dels òrgans col·legiats en la quantia i en les condicions que acordi el Ple.

Atesa  la  conveniència  d'establir  un  sistema estable  i  eficaç  per  tal  de  procedir  a  
l'abonament de les esmentades assistències i la previsió estimada de celebrar deu  
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sessions plenàries durant cada curs polític amb les corresponents i prèvies comissions  
informatives excepte festius i època de vacances.

Atès  que  el  Ple  de  la  corporació  pot  assignar  als  grups  municipals  una  dotació  
econòmica que ha de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups i altre  
variable en funció del nombre de membres de cadascun.

Fonaments de dret

L'article 75 i següents de la Llei 7/1985, 2 d'abril, de bases de règim local, en relació  
amb el règim retributiu dels membres de les corporacions locals.

Article  83  i  següents  del  Reglament  orgànic  municipal  en  relació  amb  el  règim  
retributiu dels regidors.

Llei  22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any  
2014. 

L'article  73  de  la  Llei  7/1985,  2  d'abril,  de  bases  de  règim local,  en  relació  amb  
l'assignació econòmica als grups polítics.

Article 34 del Reglament orgànic municipal en relació amb les dotacions econòmiques 
a favor dels grups municipals

El Ple de l'Ajuntament per MAJORIA, ACORDA:

1. Fixar  les  retribucions  de  l’alcalde  i  els  regidors  amb  règim dedicació  exclusiva  
següents:

• Alcalde, amb dedicació exclusiva: 50.000,00 € bruts anuals, repartits en 14  
pagues,  amb  efectes  de  13  de  juny  de  2015,  més  els  triennis  que  li  
corresponguin

• Regidor coordinador de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i regidor delegat de  
Via Pública, Serveis Urbans, Medi Ambient,  Urbanisme i Habitatge, amb 
dedicació exclusiva, 49.500,00 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb 
efectes del 15 de juny de 2015.

• Regidora coordinadora de l'Àrea de Serveis Generals i regidora delegada  
de  Recursos  Humans,  Serveis  Econòmics,  Contractació  i  Compres;  
Participació  i  Transparència  Administrativa  amb  dedicació  exclusiva,  
49.500,00€ € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 15 de  
juny de 2015. 

2. Fixar les retribucions de regidors amb règim de dedicació parcial següent:

• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  de  Relacions  institucionals  i  delegada  de  
Seguretat Ciutadana,  Comunicació, Noves Tecnologies,  Atenció Ciutadana i  
Consum, Arxiu  Municipal  i  Cooperació  amb dedicació  parcial  del  53%,  una  
retribució de 26.235 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 15  
de juny de 2015. 

• Regidora  coordinadora  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Benestar)  i  
delegada de Serveis socials,  Gent Gran i Igualtat amb dedicació parcial del  
53%, una retribució de 26.235 € bruts anuals,  repartits en 14 pagues,  amb  
efectes del 15 de juny de 2015. 
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• Regidor  coordinador  de  l'Àrea  d'Atenció  a  les  Persones  (Cultura)  i  regidor  
delegat d'Educació i,  Joventut i  Cultura amb dedicació parcial del 53%, una  
retribució de 26.235 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1  
de setembre de 2015. 

• Regidor delegat de desenvolupament Econòmic, Ocupació, Comerç i Turisme 
amb  dedicació  parcial  del  23%,  una  retribució  d'11.385,00  €  bruts  anuals,  
repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1 de setembre de 2015. 

• Regidor  delegat  d'Esports,  amb  dedicació  parcial  del  23%,  una  retribució  
d'11.385,00  €  bruts  anuals,  repartits  en  14  pagues,  amb efectes  de  l'1  de  
setembre de 2015. 

3. Aquestes quantitats registraran, en la mateixa proporció, els ajustos que es disposin  
en les lleis de pressupostos generals de l'Estat en els límits retributius dels càrrecs  
electes.

4.  Fixar, fins el màxim de la disponibilitat pressupostaria anual, els imports següents  
per assistències efectiva a òrgan col·legiats a la  resta de regidors i  regidores que  
correspongui sense dedicació amb efectes del 15 de juny de 2015:

270 € per assistència al Ple municipal
270 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple 
270 € per assistència a la Comissió especial de comptes
135 € per assistència a Junta de Govern

5.  Establir  bestretes  mensuals  i  provisionals  que  es  relacionen,  d'acord  amb  els  
imports de les assistències establertes i en relació a l'estimació de sessions a realitzar  
durant un any dels òrgans col·legiats abans esmentats.

Regidors sense responsabilitat de govern: 450 €
Regidors amb responsabilitat de govern i sense dedicació: 967,50 €

Efectuar,  cada  mes  de  desembre,  una  regularització  individualitzada  de  les  
assistències a les sessions d'aquests òrgans efectivament celebrades durant l'any.

6. Establir en concepte d'assistència efectiva a les Juntes de Portaveus, una quantia  
de 250€ mensuals al portaveu del grup municipal, amb un màxim de 3.000,00€ anuals,  
amb efectes 1 de juliol de 2015

7. Establir amb efectes del mes de juliol de 2015, a favor dels diferents grups polítics  
municipals, la indemnització composta per:

182, 50 € mensuals per cada regidor electe
380,00 € mensuals per cada grup municipal

9. Proposta d'acord sobre la creació d'una taula d'emergències socials a Parets 
del Vallès (Exp. 3203/2015).

Pren la paraula el secretari i llegeix la proposta.

Intervé el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i manifesta que estem 
totalment a favor i durant tota la campanya a més a més hi vam treballar i dóna la 
casualitat  que la  primera entitat  amb la qual  vam parlar  molta  estona va ser  amb 
Càrites, que ens va exposar les seves problemàtiques. També vam tenir una taula 
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social  en la qual van participar la  PAH la AP (Associació en contra de la  pobresa 
energètica) i també un embrió que s'està creant del grup de persones en atur. Creiem 
que és important que es faci al més ràpid possible i que des de la Regidoria de Serveis 
Socials es porti la documentació a la taula, en la qual estiguem tots representats i que 
pensem que aquest és el veritable problema ocult i que no es veu al nostre municipi. 
Per l'exposat estem totalment d'acord.

Pren la paraula la regidora d'Ara Parets-ERC, la senyora Kènia Domènech, i ressalta 
que creiem que la constitució d'aquesta taula és totalment necessària i d'alta urgència 
per a l'aplicació de mesures primerament per als casos més urgents i després dir que 
hi va haver una voluntat bastant semblant, però no igual perquè hi ha una diferència 
semàntica entre les dues taules participants, la de l'any 2013,  era la Taula d'Acció 
Social i el que preguem és que la taula que portem a aprovació el dia d'avui sigui molt 
més eficient que aquesta taula que fa 2 anys que es va aprovar per unanimitat i que no 
es va constituir. No vol dir que no s'hagi treballat en aquest aspecte, perquè s'ha fet un 
estudi bastant extens de 2 anys, però en aquests 2 anys la realitat social del nostre 
poble canvia constantment i per això creiem que s'han donar dades de mica en mica 
trimestrals  o  anuals,  i  alhora  es  poden  compaginar  perfectament  amb  tot  tipus 
d'accions. La diferència entre les dues taules, és que en la nostra taula proposa donar 
resolució a totes les emergències, que com diu la paraula són situacions que estem al 
límit i que hem d'intentar resoldre en el mínim temps possible per part de tots els que 
estem a l'Ajuntament.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que nosaltres 
també estem totalment d'acord, també vam votar a favor de la proposta que en el seu 
dia que va presentar ICV. Creiem que és una problemàtica important des de ja fa 
temps. Votarem a favor i el que ens agradaria també seria que s'establís al més aviat  
possible un calendari perquè aquest tema no es retardi i no tingui la mala sort que va 
tenir l'altra taula.

Intervé el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i manifesta que per part de CiU no 
podem fer una altra cosa que adherir-nos a aquesta proposta i en tot el  que sigui  
treballar per la gent que està en una situació més crítica i tal com diu aquesta Taula 
una Taula d'urgència, ens hi trobaran.

Sí que és cert que creiem que s'acosta molt, i no veiem excessives diferències en allò 
que ja vam fer en l'anterior legislatura, en aquest sentit fa la reflexió sobre que no té 
gaire sentit  anar creant taules si  a aquestes taules no les dotem de contingut i  no 
tenen una raó de ser,  per tant  valdria la pena en tot cas revisar com queden tots 
aquests òrgans i taules que anem creant perquè igual valdria la pena unificar-les i tenir 
clara quina és la seva raó, quina és el seu contingut i que tinguin el funcionament que 
busquem d'ajudar  a  la  gent  més  necessitada  perquè  pugui  tirar  endavant  amb la 
situació que està passant.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i manifesta que 
poc a dir a la intervenció de la Kènia. El seu grup està totalment d'acord i el nostre vot 
serà a favor.

Intervé la regidora de Serveis Socials, la senyora Susanna Villa, i exposa que com 
molt bé han comentat diferents regidors, fa un parell d'anys, en l'anterior legislatura va 
haver-hi un compromís i es va votar una Moció per tots els partits per a la constitució  
d'una Taula d'Acció Social, que és la Taula d'Emergència Social. És cert que nosaltres 
com Ajuntament hem format part, perquè vam demanar assessorament a la Diputació i 
altres pobles també ho van fer i d'aquí va néixer un projecte per part de la Diputació 
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d'establir,  d'estudiar  i  d'elaborar  una  guia  que  després  fos  una  ajuda  per  tots  els 
pobles.

La Diputació de Barcelona la va publicar al 2015 i a nosaltres ens va anar molt bé 
perquè vam conèixer moltes coses que desconeixien de com treballar, problemes de 
dificultat que ens trobàvem amb altres pobles i que per tant ara sabem els errors que 
no podem cometre, i l'experiència. Potser errem en alguna cosa, però tot és treballar-lo 
i és cert que no es va constituir però no s'ha deixat mai de treballar amb les entitats,  
com Càrites o Creu Roja de Mollet, sempre hem anat molt a la par i hem treballat els 
casos més urgents i hem treballat en comú en diferents projectes, no com a Taula però 
sí amb ells.

Entén evidentment l'emergència en la constitució de la Taula, que tots formem part. 
Vull  que  consti  que  va  haver-hi  una  aportació  per  part  del  PSC  que  era  davant 
d'aquesta Moció que com ja la teníem prèviament aprovada, que entre tots poguessin 
posar en comú les prioritats d'això que ja anàvem en la línia de treball. És lícit que Ara 
Parets-ERC vulgui aportar la seva moció i  que es voti,  però a l'igual que molts de 
vosaltres en algunes situacions completament diferents a aquestes heu anunciat  o 
denunciat aquesta manca de treball en comú, jo aquí en aquest tema tan sensible 
també l'he vist, però nosaltres evidentment votarem a favor.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

Moció del grup municipal d'Ara Parets Esquerra Republicana de Catalunya sobre  
la creació d'una taula d'emergències socials a Parets del Vallès

Les persones ateses per entitats com Càritas a tota Catalunya són cada cop més 
pobres, tenen més necessitats i necessiten ajudes durant més temps. Així ho constata  
la memòria de l'any 2014 presentada per aquesta entitat. Des de l'any 2009 i fins el  
2014 el nombre de persones ateses ha estat d'un 33% però a més, en els darrers anys  
la pobresa s'ha cronificat perquè el 60% de les persones ateses ja havien rebut ajuda  
durant els anys anteriors.

De fet, el mateix estudi assenyala que una de cada tres persones fa més de cinc anys  
que rep ajudes. També han constatat que la pobresa és més local. La meitat de les  
persones ateses han nascut a l'Estat, un percentatge que no era tan alt des del 1999.  
També s'han adonat que els problemes de les persones ateses són cada cop més  
greus.  Si  abans  necessitaven  ajudes  per  a  l'alimentació  o  l'habitatge,  ara  en  
necessiten per a les dues coses. És per això que s'ha disparat el volum d'ajudes per  
cobrir  necessitats bàsiques.  L'any passat l'entitat  social  dependent de l'Església va 
prestar un 64% més de serveis que el 2009 i les ajudes per pagar les factures de  
subministraments de la llar es van multiplicar per sis.

AI nostre poble és molt lloable la tasca que porta a terme Càrites però insuficient per  
fer  front  a  tota  la  demanda  que  hi  ha  entre  els  paretans  i  les  paretanes.  
Desnonaments,  problemes  per  pagar  les  factures  d'electricitat,  aigua  i  gas  o  
alimentació són les problemàtiques més habituals.

Per tot plegat, el Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT, ACORDA:

1. La  creació  d'una  Taula  d'emergència  social  que  estarà  integrada  pels  grups  
municipals amb representació a l'Ajuntament, col·lectius del tercer sector (PAH Parets,  
Càrites Parroquial) i per tècnics municipals de Serveis Socials.

2. La Taula d'emergència social  s'hauria de reunir  amb una periodicitat  trimestral  i  
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serviria per avaluar problemàtiques com els desnonaments, la pobresa energètica, la  
violència de gènere, dades de l'atur, gestionaria un possible parc d'habitatges socials  
(en cas que es pogués crear)  i  també s'encarregaria d'establir  prioritats  sobre les  
polítiques a impulsar.

10. Proposta d'acord sobre la continuïtat de l'Ajuntament de Parets del Vallès al 
Consorci Teledigital Mollet (Exp. 3204/2015).

Pren la paraula el secretari i llegeix la part expositiva de la proposta.

Intervé la portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, i indica que ens 
agradaria fer un referèndum a la ciutadania per veure què pensen d'aquest aspecte de 
si volen continuar dintre del Consorci Teledigital Vallès o no, i sinó és un referèndum 
algun tipus d'enquesta ja sigui telemàtica, presencial, etc. Ha estat tot tan precipitat 
que la veritat és que ens falta molta informació per contrastar, i per tant el nostre vot 
serà d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi seguer, i manifesta que 
tot  i  que  som conscients  de  les  poques  possibilitats  que  tenim de  tirar  endavant 
aquesta proposta,  Ara Parets-ERC vol fer públic el seu posicionament polític respecte 
a la gestió del canal de televisió públic Vallès Visió.

Hem  de  dir  que  era  un  dels  punts  electorals  que  teníem  igual  que  la  Taula 
d'Emergència Social. En la passada Comissió Informativa el govern ens feia pública 
una quantitat  de més de 300.000 euros com a quota  de separació  del  canal  que 
nosaltres considerem desorbitada. En tot cas recordem que aquest càlcul s'hauria fet 
després  de  l'aprovació  dels  nous  estatuts  del  consorci  que  va  ser  amb  els  vots 
favorables del PSC i PP en aquest plenari i que incorporava un nou càlcul per establir 
la quota de separació.

Nosaltres no volem pensar que aquest nou sistema s'hauria aprovat amb l'objectiu de 
bloquejar la possible separació d'alguns dels municipis del consorci, perquè fins aquest 
moment la separació comportava el pagament de 6 mesos, que serien 63.000 €, i ara 
ens parlen que la xifra de la quota de separació seria de més de 300.000 €.

Nosaltres defensem una altra manera de mitjans de comunicació públics, i vist el que 
hi ha creiem que cal apostar per altres mitjans locals. Reforçar la programació de la  
ràdio local RAP 107, millorar com hem dit en la nostra moció, que no s'ha acabat de 
llegir tota, les condicions laborals dels treballadors que hi ha ara mateix a l'emissora i  
que no disposen de la dedicació completa i dels becaris que hi col·laboren. Igualment 
proposem la implementació d'un canal de web tv low cost per prestar el mateix servei a 
les entitats del nostre poble i també sol·licitem, tot i que no es va poder acceptar la 
inclusió  en  el  text  dels  punts  d'acord  d'aquesta  moció,  que  l'Ajuntament  insti  al 
Consorci Teledigital Mollet a què faci una auditoria de totes les despeses d'aquest ens i 
que  reclami  a  aquest  organisme  que  retorni  tot  l'arxiu  d'imatges  que  disposa  la 
televisió sobre Parets des del 2010.

En el text, que el secretari no ha llegit, vol recordar que l'Ajuntament de Parets del 
Vallès  ha  aportat  al  voltant  de  600.000  euros  en  aquest  últim  mandat  per  al 
manteniment d'aquesta televisió, que s'ha vist durant la campanya electoral la seva 
manca de pluralisme i en què les forces de l'oposició pràcticament no hem aparegut 
com han pogut veure també els espectadors.
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Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i manifesta que nosaltres 
votarem a favor i només volia comentar una qüestió que és de procediment, aquests 
dos punts s'entén que els han presentat  Ara  Parets-ERC, llavors crec que el  punt 
l'hauria  de  defensar  com  diu  el  ROM,  el  grup  que  el  presenta,  i  després  les 
intervencions s'efectuarien de major a menor. Li sembla que ha de ser així. No és que 
sigui gaire important, però crec que s'ha de respectar el ROM. El grup que el presenta 
és el ponent i després les intervencions van de major a menor.

La  presidència  indica  que  ara  quan  acabin  les  intervencions  el  secretari  ens 
assessorarà.

Pren la paraula el portaveu del grup municipal de CiU, el senyor Raul Urtusol, i reitero 
el que ja hem vingut manifestant durant els últims anys. Creiem fermament que un 
poble com Parets no pot aportar 150.000 € com aporta al Consorci Teledigital Vallès. 
Ho hem dit i hem insistit en aquesta línia.

Tampoc creiem que la millor forma sigui demanar una sortida immediata del Consorci. 
La nostra proposta sempre ha estat d'intentar arribar a un tipus d'acord amb l'altra 
canal que tenim a la nostra comarca i que realment els dos canals es fusionessin en 
un sol  canal  que realment  tingui  capacitat  d'informació  plural,  d'informació  que no 
estigui controlada des de l'àmbit polític, d'informació que es regeixi únicament amb un 
criteri  d'informació i  gestionada per autèntics professionals i  que a més a més ens 
permeti sobretot una reducció de cost important en aquest sentit.

Per tot el que he exposat crec que val la pena fer valoracions, no precipitar-nos i el 
nostre posicionament serà d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i indica que ens 
faltaria informació dels números finals que ens ha de passar el Consorci Teledigital 
Mollet, per això el nostre vot serà d'abstenció fins que tinguem els números finals del 
que costaria la sortida o continuar com ara.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, i exposa que 
com hem comentat en les comissions informatives no descartem cap possibilitat. El fet 
de no descartar cap possibilitat i no ho fan perquè vam pressupostar mitja anualitat de 
la quota de Vallès Visió, perquè el nou govern prengués les decisions que hagués de 
prendre.

Vam demanar si aquest punt es podria deixar sobre la taula i portar més endavant, 
perquè a nosaltres el que ens cal és tenir més dades. Saber el cost real, i no el que 
ens han avançat, perquè els 6.000 euros eren una part de la mitja anualitat d'aquest 
any,  que sí  o sí  ens tocarà,  saber  quines repercussions col·laterals  tindrà,  perquè 
també les hem de valorar, perquè hi haurà possiblement acomiadaments, reducció de 
personal i  històries que crec que hem de valorar tots no només nosaltres, per això 
demanàvem que quan tinguéssim aquestes dades es tornés a posar el tema sobre la 
taula per parlar-ne i de la forma més consensuada possible prendre la decisió que fos. 
Com això no ha estat possible, el nostre vot és en contra.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 4 (ARA PARETS-ERC, NOPP)

Vots en contra: 8 (PSC-CP)

Abstencions:  5 (SUMEM PARETS, CIU, CIUTADANS)

Per tant, no s'aprova la proposta següent:
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Moció del grup municipal d'Ara Parets Esquerra Republicana de continuïtat de  
l'Ajuntament de Parets al Consorci Teledigital Mollet

EI Ple de l'Ajuntament de Parets, reunit el 26 de novembre de 2014, va aprovar amb  
els vots favorables de PSC-PSOE, CiU i PP i les abstencions de NOPP i ICV-EUiA, el  
pressupost municipal per a l'exercici 2015. EI pressupost va incloure una partida de  
63.000 euros per al manteniment de l'Ajuntament en el Consorci Teledigital Mollet -ens  
que gestiona Vallès Visió- per fer les aportacions econòmiques fins al 30 de juny 2015.

Durant la mateixa sessió l'alcalde Sergi Mingote ja va anunciar que el plenari sorgit de  
les eleccions municipals  del  24 de maig decidiria  la  continuïtat  de l'Ajuntament en  
aquest organisme supramunicipal.

En la darrera legislatura l'Ajuntament de Parets ha aportat al voltant de 600.000 euros  
per  al  manteniment  d'aquest  canal  de televisió  públic  que  ha demostrat  durant  la  
campanya electoral  la  seva manca de pluralisme i  el  seu sectarisme en favor  del  
PSC-PSOE.

Els partits de l'oposició, en especial els que no tenien representació, han estat vetats  
en la majoria dels informatius i en canvi, l'alcalde socialista Sergi Mingote ha pogut  
utilitzar el canal de televisió per transmetre el seu discurs en connexions en directe -en  
actes electorals- reportatges i entrevistes fetes a mida.

Paral·lelament en el  decurs d'aquest any 2015 un altre mitjà de comunicació local,  
l'emissora  Rap  107  FM,  commemorarà  el  seu  3Sè  aniversari.  Tot  i  l'esforç  dels  
professionals que hi treballen, l'emissora viu una situació de deixadesa generalitzada  
sense  inversió  en  equipaments  i  contínua  sense  regularitzar  la  situació  dels  seus  
treballadors,  alguns fins  i  tot  sense tenir  la  jornada completa  tot  i  cobrir  totes les  
franges horàries de treball.

Per tot plegat, el grup municipal d'Ara Parets ERC proposem en el proper ple ordinari:

1- La sortida immediata de l'Ajuntament de Parets del Consorci Teledigital Mollet i del  
canal de televisió Vallès Visió.

2- Destinar part dels 63.000 euros previstos per al pagament de Vallès Visió (període  
juliol-desembre 2015) al reforç de la programació de la ràdio local Rap 107, la millora  
de  les  condicions  laborals  dels  treballadors  que  ara  mateix  no  disposen  de  la  
dedicació  completa  i  dels  becaris  que  hi  col·laboren.  La  resta  dels  diners  es  
destinarien a la millora de les condicions del menjador social de Ca n'Oms.

3-  Proposem  que,  a  partir  del  pressupost  2016,  la  partida  anual  de  Vallès  Visió  
(126.000 euros) es destini al reforç de l'emissora municipal Rap 107, la implementació  
d'un canal de web tv (Iow cost) i la creació del banc d'aliments frescos.

4- Sol·licitem que l'Ajuntament de Parets insti al Consorci Teledigital Mollet a què faci  
una auditoria de totes les despeses d'aquest ens.

5-  Reclamem  que  aquest  organisme  retorni  tot  l'arxiu  d'imatges  que  disposa  la  
televisió sobre Parets del Vallès des del 2010.
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Intervé el  secretari  i  explica que l'anterior  pregunta té dues parts.  La primera si  la 
proposta d'acord que presenta un grup municipal, que no és de l'equip de govern, si 
l'ha de presentar i donar lectura el grup municipal o bé la lectura resumida que fem 
habitualment en algun acord per part del secretari. El ROM deixa oberta la possibilitat i  
exactament diu: 

“La consideració de cada punt de l’ordre del dia començarà amb la 
lectura, íntegra o en extracte, per la secretaria o la regidoria 
responsable,...”

En  aquest  cas  no  es  tractaria  de  la  regidoria  responsable,  sinó  el  grup  que  l'ha 
presentat en la Comissió Informativa. Per comoditat abans de començar el Ple li he 
preguntat  al  regidor  si  li  semblava  bé  que  fes  la  lectura  jo  i  que  posteriorment  i 
evidentment ell defensés el posicionament del grup municipal i en aquest sentit quan 
llegim  les  propostes  d'acord  sobretot  la  part  expositiva  és  habitual  en  aquest 
Ajuntament no llegir tot el contingut de la part expositiva, entenent que després cada 
grup municipal  farà la  defensa del  punt,  però sí  llegir  la  part  resolutiva,  que és el  
fonament de l'acord, aquest és el motiu del sistema de lectura.

Posteriorment,  una  vegada  presentat  el  punt  en  concret  pel  secretari  o  pel  grup 
municipal,  és  veritat  que  el  ROM  estableix  que  es  promourà  un  debat,  i  que  les 
intervencions seran ordenades per l'alcalde conforme unes regles que s'estableixen. 
Que el  debat s'iniciarà amb una exposició i  justificació de la proposta a càrrec del 
membre de la  Comissió  que l'ha presentat,  i  que a continuació els diversos grups 
municipals disposaran d'un primer torn amb una intervenció que no sobrepassarà de 5 
minuts i que l'ordre d'intervencions la fixarà la Junta de Portaveus a l'inici del mandat. 

L'ordre d'intervenció que s'ha establert de major a menor no tenint en compte que el  
govern quan intervé i no és quan presenta la proposta. Si entenem que qui defensa és 
el grup municipal, hauria de ser inicialment i si considerem que és l'equip de govern 
s'efectua el seu posicionament en el moment que consideri l'alcalde. De totes maneres 
crec que està bé posar sobre la taula el tema i segurament en altres punts que es 
presentin en aquest sentit una vegada presentats convindrà fer la presentació de major 
a  menor,  independentment  del  torn  que  tingui  el  govern  per  defensar  el  seu 
posicionament.

La presidència indica que ha quedat clar i que en la propera Junta de Portaveus tenint 
en compte el que diu el ROM, que diu que es pot efectuar com s'ha fet, però que 
també es podria entendre que pot tenir alguna variable, s'hauria de definir quina és la 
manera de fer-ho i demana des de la Presidència que sempre sigui de la mateixa 
manera.  Si  diem  que  els  grups  que  presentin  la  moció  també  presentin  la  part 
expositiva, que sigui sempre així i si és el cas contrari i se segueix el model que s'ha  
seguit  fins  ara,  que  sempre  sigui  el  mateix  cas,  sobretot  per  no  caure  en  entrar 
diversos punts per les formacions de manera diferent, perquè crec que seria bastant 
més embolicat, en qualsevol cas deixem per una Junta de Portaveus valorar com s'ha 
de fer la presentació i la que es decideixi és la que es farà servir a partir del proper Ple.
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Mocions

11.  Moció  relativa  al  compliment  de  la  Llei  de  banderes  en  edificis  públics 
municipals del municipi de Parets del Vallès (Exp. 3139/2015).

Pren la paraula el secretari i llegeix la part expositiva de la Moció.

Intervé el regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, i indica que el seu grup 
està en contra de qualsevol bandera fins que no estiguin resolts tots els temes i les 
problemàtiques socials que hi ha. Per a nosaltres el fet que onegi una bandera o no 
ondegi una bandera davant de l'Ajuntament no ens importa, el que ens importa és la 
dignitat de les persones, de les persones en si, el seu treball, la seva alimentació, la 
seva educació i tots els drets. Quant tots els drets de les persones estiguin complerts 
parlarem de banderes. Per l'exposat votaran en contra.

Pren la paraula el portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, i indica que el 
seu grup votarà en contra de la Moció presentada per Ciutadans que demana que es 
col·loqui la bandera espanyola en l'exterior de la casa consistorial.

Considerem que la proposta té com a objectiu generar enfrontaments entre els veïns 
de la població partidaris alguns de la bandera espanyola, altres de la catalana i també 
alguns altres, molts més, cada cop més, de l'estelada.

Des de fa dècades durant els anys dels governs dels alcaldes Joan Seguer i Rosa 
Martí  a  Parets  mai  s'ha  col·locat  la  bandera  espanyola  ni  les  restants  banderes. 
Només en casos especials, com la Diada Nacional de Catalunya o la Festa Major.

Des d'Ara Parets-ERC pensem que la millor solució és que no es posi cap bandera a 
l'Ajuntament i molt menys l'espanyola, ja que molts ciutadans de la població no ens hi 
sentim representats. 

Enyorem també l'etapa en què aquest Ajuntament va ser l'impulsor de la campanya 
“Un país, una bandera”, per això en un futur  Ara Parets-ERC demanarà que en algun 
lloc del poble es col·loqui l'estelada, símbol de tots els que volem que Catalunya sigui 
al més aviat possible un estat independent.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí, i indica que abans d'intervenir i  
relacionat amb el tema anterior, potser no s'ha entès la meva intervenció, jo volia dir 
precisament l'ordre de després i no si parlava el secretari o si el ponent era el portaveu 
que l'havia presentat, sinó que després les intervencions, en aquest cas és una moció 
que  presenta  Ciutadans,  després  intervingui  ell  o  intervingui  el  secretari,  després 
igualment s'ha de seguir l'ordre de major a menor, i el primer a intervenir hauria de ser 
el PSC. Aquesta era l'observació que jo feia. Però bé, en tot cas ja es discutirà a la  
Junta de Portaveus.

Pel que fa al tema de la moció la primera frase de la proposta d'acord de la moció és 
“Se proceda a cumplir con la Ley 39/1981,” és evident que els plens de l'Ajuntament 
no poden acordar o no si és correcte acordar incompliments de llei, perquè aquesta 
seria una situació complicada.

Respecte al  tema de la  bandera, la  proposta no és taxativa de dir  que es posi  la 
bandera espanyola, sinó que el primer apartat diu que “Se proceda a cumplir con la  
Ley 39/1981,” creu que aquest és un tema tal com està redactat certament conflictiu i 
el vot nostre serà d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que des del nostre grup 
municipal sempre hem tingut una sola bandera que ens identifica, i en aquest cas ha 

46 



 

estat  la  senyera.  És  evident  que  és  amb  la  que  ens  identifiquem  en  qüestió  de 
sentiments, de principis i de valors. Des d'aquest punt de vista el nostre vot serà en 
contra. Ara bé, una reflexió, jo entén que quan algú no compleix una llei o una norma 
hi ha fòrums i meses per poder denunciar-les i defensar-les. Si cada vegada que algú 
no compleix amb el que estableix una llei hem d'anar passant mocions pel Ple, crec 
que ens estem equivocant de taula i de fòrum.

Intervé el portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, i exposa que en la Moció 
dèiem que tal com estan posats els pals per posar les banderes, que es posessin les 
quatre: la de Parets, la catalana, l'espanyola i l'europea i com s'ha dit aquí és una llei la 
que diu això, no és una cosa que ens hagin inventat nosaltres, sinó que és una llei 
posada en la Constitució espanyola, i l'article 3 de la Llei 39/1981.

Pren la paraula el portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, i manifesta que 
el  seu grup creu que una moció per fer  complir  una llei  no té gaire sentit,  ja  que 
nosaltres estem per complir  la llei.  Una altra cosa és que Parets no ha tingut mai 
problemes amb les banderes, ni amb una ni amb una altra. 

Entén que més que com una moció, volem entendre que aquesta moció de Ciutadans 
és com un toc d'atenció, un recordatori sobre que hi ha una llei que s'hauria de complir. 
Repeteix perquè ja ho ha dit la portaveu del NOPP, que nosaltres no podem votar en 
contra d'una llei, perquè no té cap sentit, perquè la llei ens obliga a complir-la. Dit tot 
això, el seu grup no votarà ni a favor ni en contra, sinó que ens abstenim i quan ens 
toqui complir la llei, que és el que ens toca, ja procedirem.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 1 (CIUTADANS)

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

Abstencions:  9 (PSC-CP, NOPP)

Per tant, no s'aprova la Moció següent:

“DECLARACIÓN POLÍTICA / MOCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE  
BANDERAS  EN  EDIFICIOS  PÚBLICOS  MUNICIPALES  DEL  MUNICIPIO  DE  
PARETS DEL VALLES

Los  ciudadanos  del  municipio  de  Parets  del  Valles,  han  podido  observar  que  en  
algunos edificios correspondientes a dependencias municipales de nuestra localidad,  
no ondean todas las enseñas recogidas en el artículo 3 de la ley 39/1981, de 28 de  
octubre, concretamente, la bandera española.

Las banderas recogidas en esta ley, deberán ondear en el exterior y ocupar el lugar  
preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración  
central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado.

Recién constituido el ayuntamiento después de las elecciones del pasado 24 de mayo,  
siendo el alcalde del partido PSC D. Sergi Mingote, la nueva corporación municipal no  
puede  amparar  una  ilegalidad  ni  ignorar  deliberadamente  los  sentimientos  de  
identidad española de buena parte de la población del municipio.

El actual equipo de gobierno municipal debe cumplir la ley 39/1981, ya que el mandato  
legal no puede ser ignorado e incumplido por la institución a la que representan, ya  
que no solo son los ciudadanos, sino también los poderes públicos, sin excepción, los 
están  sujetos  al  ordenamiento  jurídico  (art.  9  de  la  Constitución).  Igualmente,  los  
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partidos políticos están obligados a respetar y amparar los sentimientos de identidad y  
pertenencia de los ciudadanos del municipio que sientan como suya la bandera de  
España.

A la vista de lo anterior se propone al pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

Primero.-  Se  proceda  a  cumplir  con  la  Ley  39/1981,  de  uso  de  las  banderas,  
procediendo a hacer ondear en el  exterior  del  edificio  la  bandera española,  de la  
forma prevista en la ley citada.

Segundo.-  Trasladar esta resolución al  Presidente del Gobierno de España,  a los  
Grupos del  Congreso de los Diputados y al  Senado,  así  como a las entidades y  
asociaciones de nuestra ciudad.”

12. Precs i preguntes

12.1.  Pren la paraula la portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra García, i 
exposa  que  alguns  dels  veïns  de  l'avinguda  d'Espanya  els  han  fet  arribat  varies 
queixes sobre els acabats de les obres del seu carrer i les llegirà textualment. Diuen 
que estan molt contents amb la nova via, però que hi ha certes incoherències que ara 
exposen. Potser és una mica aviat per fer aquesta queixa, ja que encara no està molt 
clara la normalització, però saben que les persones davant de la comoditat són una 
mica incívics, per tant exposen que només a l'entrada del carrer hi ha un senyal que 
indica que la zona és prioritària per als vianants, amb una prohibició que és només de 
20 km/h.

Diuen que no està malament, però que altres carrers de la població de les mateixes 
característiques, la prohibició és a 10 km/h. Pregunten quines són les raons perquè hi 
hagi aquesta diferència. Diu que si aquest tram és de 20 km/h, no estan d'acord, però 
ho assumiran, però que el parc de la avinguda d'Espanya no té cap tipus de limitació 
entre el parc i la zona en què circulen els vehicles, per tant un adult pot entendre-ho, 
però un nen potser no ho entén i sortirà del parc i anirà a la via.

12.2. La senyora Garcia indica que un tema que els preocupa molt és que s'han posat 
dues zones de càrrega i descàrrega en tot el tram que s'ha arreglat i que només hi ha 
un negoci, que el Bar 83, ja que la zona del darrera del Bar de la Pèrgola, diuen que 
aquest establiment no el fa servir, perquè els transportistes que porten el material per 
aquest establiment descarreguen al davant, ja que hi ha espai suficient per realitzar-lo i 
és molt més pràctic.

Diuen  que  realment  en aquesta  zona  no  hi  ha  problema,  perquè  és  un mur  i  no 
molesta ningú. Els problemes el tenen alguns veïns de les cases del 104-106, que els 
han col·locat una zona de càrrega i descàrrega just al davant de casa seva i com no hi 
ha delimitació entre la zona de càrrega i les portes dels habitatges, moltes vegades 
aparquen furgonetes per descarregar i els veïns no poden ni sortir de casa.

12.3.  La senyora Garcia explica  que també plantegen que tenen un espai  en què 
sembla que es plantarà un arbre i és just al davant de les portes de casa seva. No els 
agradaria aquesta idea.

12.4. No entenen tampoc el carril bici que passa justament per davant de les portes de 
moltes de les cases de l'avinguda d'Espanya, ja que poden sortir nens o sortir sense 
mirar i pot passar una bicicleta i provocar algun accident.
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12.5. Ens comuniquen que tot aquest escrit ja s'ha fet arribar a la Susanna Villa, sinó 
m'equivoco, responsable de l'Eixample central, i ens agradaria que ens expliquéssiu 
quines accions heu portat a terme i perquè aquests veïns encara no han obtingut cap 
tipus de resposta.

12.6. Intervé el  regidor de Sumem Parets, el  senyor Antonio Torio, i  indica que no 
entenem com en l'avinguda d'Espanya es mantenen els pals de la llum, i  no s'han 
soterrat, tenint en compte la quantitat tant elevada de diners i tan poc consensuada.

12.7. El senyor Torio indica que en el primer punt quan vaig parlar de la modificació del 
pressupost,  parlaven que  s'havia  implementat  una  quantitat  bastant  elevada  en  el 
tema del contracte de poda i tenim que aquest any no han fet la poda bé, i que no es 
pot caminar per molts carrers de l'Eixample pel tema de les branques. Parla del carrer 
Viver, de la Ribera, Casanovas, Amanda Sagristà, Sant Sebastià, i Sant Jaume. Com 
les branques no estan podades la gent ha de sortir al carrer i no poden anar per la 
vorera.

Els  veïns  de  Fra  Francesc  d'Eiximenis  es  queixen  que  les  branques  envaeixen 
finestres i balcons. Els autobusos pel seu compte estan fent la poda dels arbres de 
l'avinguda de Catalunya.

12.8. El senyor Torio continua exposant que hi ha un tema que veuen des de fa mesos, 
que és la il·luminació al camí de Cal Jornet, que està encesa tot el dia.

12.9. El reg en alguns punts, com en la plaça dels Gegants, no està ben regulat i no 
rega on deuria, i hi ha trossos d'herbes que estan verds i d'altres estan fets malbé.

El reg del parc de Cal Jardiner està al migdia, i no és el més adequat.

12.10. El senyor Torio diu que ens va arribar des de l'Alcaldia un sistema a través del 
Gabinet d'Alcaldia per demanar informació, citar tècnics, etc. Creiem que s'hauria de 
discutir aquest tema i em sembla que la consideració als regidors no deuria passar per 
uns e-mails, sinó discutir-lo d'una altra manera.

12.11. Pren la  paraula  el  portaveu  d'Ara  Parets –  ERC,  el  senyor  Jordi  Seguer,  i 
exposa que en les últimes setmanes han arribat moltes queixes de veïns i veïnes, que 
han  detectat  una  baixa  del  nivell  de  neteja  del  municipi  i  un  increment  d'accions 
incíviques.

El nostre grup considera que el servei que presta l'empresa Urbaser no és el més 
òptim per tant volem saber quin tipus d'actuació pensa dur a terme el PSC-CP per 
millorar aquesta percepció que ha arribat cap a nosaltres.

12.12. Pregunta per al  regidor d'Educació.  En el  programa electoral  Socialista van 
prometre que si  governaven els paretans i les paretanes tindrien els llibres de text 
gratuïts. Diversos veïns i veïnes ens han preguntat si ja poden portar a l'Ajuntament 
les seves factures dels llibres de text per al proper curs i voldrien saber quan es faria 
efectiva aquesta promesa electoral.

12.13. També ha arribat al seu grup que diferents usuaris del bus urbà de Parets han 
demanat a l'OAC de l'Ajuntament la renovació de la seva targeta i l'Ajuntament ha dit 
que no pot  oferir  per ara aquest  servei.  Si  és veritat  això,  si  hi  ha algun tipus de 
problema o si és temporal, mentrestant com han d'agafar aquestes persones el bus, ja 
que està bonificat el servei.

12.14. Hem sabut que les negociacions entre l'equip de govern i el comitè d'empresa 
de  l'Ajuntament  per  implantar  de  nou  les  35  h  entre  els  treballadors  municipals 
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avancen favorablement.  Ara Parets – ERC sempre ha defensat aquesta mesura, la 
vam incloure en el nostre programa electoral i voldríem saber si ja hi ha una data per 
l'aplicació d'aquesta jornada i quines són les condicions efectives.

12.15.  En els darrers episodis de pluja hem pogut veure com s'inundava part de la 
pista esportiva coberta de Can Butjosa. Un fet que ha provocat que s'hagin sospès 
alguns entrenaments de les entitats. Voldrien saber si aquest fet ja estava previst o si 
existeix algun tipus de problema en la construcció del paviment de la pista, que fa que 
aquesta quedi mullada. Hem vist que ja estan certificades les obres.

12.16. Fa poques setmanes l'Ajuntament va signar un conveni amb Recipharm Parets, 
SLU,  per  fomentar  l'ocupació.  En  el  contingut  del  conveni  hem vist  que hi  ha  un 
compromís que un mínim del 50% de les insercions laborals amb aquesta firma siguin 
de gent apuntada al SLOP. Ens agradaria que l'alcalde ens digués quina és la previsió 
real de llocs de treball que crearà el conveni.

Des d'Ara Parets – ERC volem ser molt prudents després de veure l'actitud d'aquesta 
empresa, que a l'estiu de 2012, recordem que va acomiadar de manera unilateral a 8 
treballadors, sense comptar amb el comitè d'empresa de la firma i certament va ser 
una mala praxis.

12.17.  Pregunta  per  la  regidora  de Serveis  Socials.  Arran de  la  celebració  de les 
últimes jornades dels Nostres Avis, Ara Parets – ERC va rebre queixes d'usuaris sobre 
la manera que es van vendre els tiquets de les activitats i més concretament del dinar 
celebrat  a  Lloret.  Sabem que  finalment  l'equip  de  govern  va  encabir  més de  700 
persones al Casino de Lloret i des d'Ara Parets – ERC demanem que per a la propera 
ocasió es doni prioritat als avis i àvies que estiguin empadronats a Parets a l'hora de 
facilitar els tiquets i les entrades.

12.18. Pregunta per al regidor d'Habitatge. Al març de 2014 el Ple de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès aprovava diverses mocions presentades per la PAH. Ara Parets – 
ERC vol saber si l'Ajuntament ha elaborat el cens de pisos buits, que són propietat 
d'entitats  financeres  i  altres  grans  empreses.  També  si  ens  podrien  dir  quantes 
sancions econòmiques ha imposat l'Ajuntament des de març de 2014 fins ara a bancs i 
empreses, que tenen pisos sense ocupar.

12.19. Pregunta per al regidor de Via Pública. A banda de l'actuació que estan fent a 
l'avinguda d'Espanya, pregunta si  hi ha algun tipus de pla de millora de voreres al 
municipi.  Sobretot  perquè  el  nostre  grup  ha  rebut  queixes  de  la  ciutadania,  que 
demana que es tinguin en compte.

12.20. Volíem presentar aquesta qüestió a través d'una moció, però en la Junta de 
Portaveus se'ns va dir que era millor com a prec, en referència als bucs d'assaig que 
es van inaugurar al febrer al casal de joves de Cal Jardiner. Nosaltres demanem la 
rebaixa del preu de 6 € l'hora a 2 € les 2 hores, mantenint els abonaments, dels quals 
disposen actualment, però modificant el preu.

També demanem el canvi d'ubicació de la venda dels abonaments, que actualment es 
fan a Can Rajoler, perquè sigui el mateix conserge o responsable de Cal Jardiner qui 
pugui vendre'ls en el mateix espai i que es facin revisions del material per part de la 
persona  responsable  del  casal  a  la  sortida  dels  grups  i  la  signatura  d'un  full  de 
responsabilitat per part de les bandes.
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Tots i totes coneixem la situació del jovent, sense accés al món laboral, amb feines 
precàries,  temporals  i  explotadores  i  creiem  que  si  vostès  tinguéssim  en  compte 
aquest prec, el jovent de Parets també ho agrairia.

12.21. El següent prec, que també ho havíem presentat com a moció, se'ns va dir que 
no  i  exposa  ara.  Ens  agradaria  que  l'Ajuntament  contactés  amb  establiments 
comercials de Parets, i negociés amb ells la gestió de possibles productes alimentaris 
per al consum i en un futur proper implantar el banc d'aliments frescos de Parets. Seria 
un gran avenç, sobretot en qüestions socials. Si volen suport i col·laboració és evident 
que per tot el que sigui política social tindran el suport d'Ara Parets – ERC.

12.22. El senyor Seguer explica que ens han demanat si es pot revisar la freqüència 
de la durada del semàfor de l'avinguda de Catalunya, cantonada amb el carrer Sant 
Antoni, que permet girar cap aquest carrer, ja que molts veïns s'han queixat de la curta 
durada de la freqüència, un fet que provoca que en hores punta hi hagi llargues cues 
de vehicles. Un fet que no passava.

12.23. També que es reparin els aspersors de reg que hi ha al parc de la Linera.

12.24. Per  últim demanem a l'Ajuntament,  si  potser,  que no enviï  als establiments 
comercials que ja han cessat la seva activitat des de fa anys, les tradicionals cartes en 
què es demanen subvencions econòmiques per la Festa Major. Hem rebut queixes de 
comerciants que les continuen rebent, i des d'Ara Parets – ERC ens plantegen si és 
ètic demanar a aquests petits botiguers que col·laborin econòmicament en la Festa 
Major d'Estiu o d'Hivern, quan sabem dels problemes que pateixen per subsistir  al 
nostre poble i d'altres que fa anys que ja han tancat el negoci.

12.25.  Pren  la  paraula  la  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Rosa  Martí,  i  diu  que 
nosaltres formularem 4 precs i 1 pregunta.

El primer prec va relacionat amb un escrit que vam presentar fa pocs dies, en el qual  
demanàvem que es procedís a regar els arbres del poble, que pateixen molt a causa 
de la calor. És bastant espectacular l'estrès al qual estan sotmesos. Alguns s'estan 
assecant, d'altres estan perdent moltes fulles. És una qüestió que econòmicament és 
molt menor i l'Ajuntament hauria de tenir més capacitat de reacció quan es produeix 
una situació d'aquest tipus de sequera, actuar ràpidament. No és de rebut amb els 
dies que portem de sequera que no s'hagi procedit a regar. Esperem que comencin al 
més aviat possible. 

És un prec des del punt de vista mediambiental, urgent i preocupant, perquè si els 
arbres parlessin ens insultarien a tots.

12.26. La senyora Martí  indica que la pista de Can Butjosa té molts problemes de 
sorolls,  sobretot  per  ressonàncies  a  part  del  problema  de  la  pluja.  Creu  que  el  
problema més important és la dels sorolls, perquè causa bastants problemes als veïns, 
i per tant voldríem preguntar quina és en aquests moments la posició de l'equip de 
govern i  si  s'està  treballant  en la  redacció d'algun projecte per solucionar aquesta 
qüestió.

12.27.  Prega que es publiqui  a la  web municipal  el  llistat  de les subvencions que 
atorga  l'Ajuntament  a  tothom.  Entitats  esportives,  culturals,  persones  físiques, 
persones jurídiques i que s'estableixi en forma de quadre i que es publiquin els últims 
anys i  s'incorpori  aquest  any  i  a  partir  d'ara,  sumar-les.  Aquest  és un exercici  de 
transferència important. Demana aquest prec que no té tampoc cap mena de cost ni  
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econòmic, ni material, ni de molta dificultat i que es procedeixi a la publicació de les 
quantitats a la web.

12.28. Prega que es redacti amb tranquil·litat un estudi de mobilitat i sanejament del 
barri de Can Riera, perquè l'Ajuntament sempre va al barri de Can Riera un parell de 
mesos abans de les eleccions i després tot queda aturat i fins a les properes ningú 
apareix per allà.  Per això seria bo que s'encarregués i  es redactés amb calma un 
projecte de mobilitat sobretot i de sanejament del barri.

12.29. La senyora Martí pregunta en relació amb l'avinguda d'Espanya, què s'ha fet 
davant  d'un  problema  que  ens  va  arribar  sobre  que  alguns  veïns  de  l'avinguda 
d'Espanya, situats al davant de l'institut van patir un dia de moltes pluges, les últimes 
que hi van haver, que gairebé no ens recordem, però que es van inundar els baixos 
d'aquelles cases amb perjudicis importants, perquè les obres que s'estaven fent en 
l'avinguda  d'Espanya  presentaven  algun  tipus  de  dificultat,  que  va  produir  que 
s'inundés. Pregunta quin abast ha tingut el problema i quines solucions se li apliquen.

12.30. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, i exposa que han 
rebut moltes trucades i han tingut moltes reunions per diferents temes. Molts d'ells ja 
han sortit. Nosaltres intentarem centralitzar-los per no ser gaire reiteratius.

La pista esportiva de Can Butjosa,  tant  a nivell  de veïns com d'entitats,  que l'han 
utilitzat diuen que no acaben d'entendre perquè amb qualsevol mínima pluja que hi 
hagi, s'inhabilita completament la pista coberta de Can Butjosa.

12.31.  Molta gent se'ns ha adreçat i  ha insistit  si  hi  ha alguna raó que justifiqui  la 
qualitat de neteja de la via pública.

12.32. Molta gent se'ns ha adreçat per saber com havien de gestionar la subvenció 
dels  llibres  dels  nens  d'enguany  que  s'escolaritzaran  a  Parets.  Si  hi  havia  algun 
procediment, si hi havia alguna forma de com s'havia de gestionar, si es faria realment 
en aquest curs, si es deixaria per a l'any que ve. Informació en aquest sentit.

12.33.  Prega que l'equip de govern valori  l'opció de tornar a traslladar els mercats 
setmanals  a  les  places de  la  vila.  Treure  els  mercats  dels  pàrquings municipals  i 
tornar-los a portar a les places, als centres que realment poden donar valor al teixit 
comercial  fix,  estable,  restauració,  bars,  a  qualsevol  espai  que  hi  ha  al  voltant 
d'aquestes places i d'aquesta manera també poder alliberar els pàrquings que avui 
s'utilitzen per instal·lar els mercats i  que tinguin la seva raó fonamental que és ser 
places de pàrquing.

12.34. Pren la paraula el portaveu de Ciutadans. Indica que gairebé s'ha dit tot, però 
per  afegir  una  més,  pregunta  si  l'equip  de  govern  té  pensat  fer  una  ampliació 
pressupostària pensant que l'Institut de la Sínia de Parets, per instal·lar els mòduls de 
4t de l'ESO, haurien de fer alguna cosa com ajuntament, ja que la Generalitat es gasta 
els diners en altres coses i aquest institut no arriba al poble.

La presidència indica que després dels precs i les preguntes, moltes de les quals es 
contestaran amb prou detall, una vegada s'emeti l'informe tècnic, dóna la paraula als 
regidors que vulguin contestar algunes de les preguntes.

Pren la  paraula el  regidor de Serveis Territorials,  el  senyor Juzgado,  i  explica que 
donarà resposta a diferents grups municipals.

Respecte a l'avinguda d'Espanya. La limitació de velocitat dels senyals, que només hi 
ha una és de 20 km. Normalment  en aquestes zones que són carrers de prioritat 
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invertida, es pretén que els cotxes circulin a velocitat molt baixa i que la prioritat sigui 
del vianant o del que juga al carrer.

Hi  ha un senyal  que ho indica en cada cruïlla  del  tram que s'ha fet  de l'avinguda 
d'Espanya. Al carrer Girona, la rotonda de la Pèrgola o de l'IES, o sigui a cada carrer hi 
ha un tòtem que indica que és una zona de prioritat invertida, o sigui de prioritat per als 
vianants i que la limitació és de 20 km.

Ell respecta la limitació i va a 20 km i dóna la sensació que el cotxe està aturat, per  
tant no és una velocitat que generi perill per al vianant i el que sí que és cert com a 
totes les zones que han realitzat aquest tipus d'obres, que tant els que circulen amb 
els cotxes com els usuaris a peu i bicicleta s'han acostumat a fer la seva i en poc 
temps ens donarem compte que de mica en mica, els 20 km i no 10 km, acaba sent 
una convivència molt normal i natural.

També és cert que ell ha fet la prova i ha anat a 20 km i davant hi havia un altre vehicle 
que ha perdut de vista, però això és incivisme i contra això no podrem, encara que li  
posem 10 km, ja que el que tenia al davant seu l'hagués perdut de vista igualment.

Com els grups estan en posicions diferents, tenim molts veïns que ens han felicitat, els 
quals estan molt contents per l'obra, que alguns han gaudit i han pogut fer per primera 
vegada la revetlla de Sant Joan en aquest tram de carrer, que abans no podien i que 
en general estan molt contents.

Hem atès totes les peticions veïnals durant l'obra, per tant m'estranya el problema del 
forat  de l'arbre,  de l'escocell.  Avanço que els arbres no els plantarem ara, perquè 
primer seria una bogeria, i es plantaran a la tardor, recorda els números i el veí o veïna 
primer ens va dir que traguessin l'escocell, i que possessim un banc, després quan ja 
estaven gairebé a punt, ens va dir que no li instal·lessin el banc, perquè s'asseurien els 
joves, i que preferia un escocell. Quan ens diu que preferia l'escocell i no li han tret, al  
cap d'uns dies ens diu que “me lo he pensado, y no quiero el  árbol”.  No se li  ha 
traslladat, però hi ha la voluntat de tapar l'escocell i que no el tingui allà al davant, o 
sigui que no tindrà un arbre. 

Quan s'executa una obra d'aquesta envergadura el que més els preocupa és que els 
usuaris, que són els veïns de la zona, els que realment conviuen amb el carrer tinguin 
el menor problema possible i si això arriba a encarir en algun moment el cost de l'obra, 
es preveu, perquè la nostra voluntat és que el veí gaudeixi l'obra i que no la pateixi.

Respecte al tema del carril bici, entre el carril bici i les cases, hi ha uns 90 cm, que és 
l'espai d'una vorera, com que això és una plataforma única, no fem una vorera sinó 
que està tot a nivell. Hi ha uns 90 cm abans de sortir al carril  bici. Si es demanen 
carrils bici i que s'implantin pel poble i la zona, hem d'aprendre a conviure amb els 
carrils bici, a respectar i pensar que en un carril bici el propi és que ens trobem algú 
que vagi en bicicleta i que té prioritat sobre nosaltres. És un tema d'educació a la qual 
ens  hem  d'anar  acostumant,  perquè  a  mida  que  anem avançant  en  aquest  tipus 
d'infraestructura, la gent també ens hem d'acostumar.

Ell ha estat en algun altre país i ha comés la tonteria de caminar pel carril bici, i sinó  
s'aparta se l'emporten, perquè les bicicletes tenien tota la prioritat, per tant també és 
un tema de costum i d'acceptar que els carrils bici comporten un canvi en els nostres 
costums i en els nostre hàbits de vida.
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Quant als pals de la llums, pel seu cost elevat i  la seva dificultat en negociar amb 
l'empresa vam decidir que es mantindrien. Els dels telèfons que encara hi són han de 
desaparèixer i s'han de soterrar i només quedaran els de la llum.

Pel que fa a la poda verda, explica que s'està fent poda verda a tot el poble. Ha pres 
nota d'alguns dels carrers mencionats per si realment no s'ha fet, però reitera que sí 
que s'està fent poda verda. S'està actuant amb molts llocs. És cert  que només ho 
veuen les persones que li fan la poda del seu carrer. Però és cert que s'està actuant en 
la poda verda.

Respecte  a  què  no  funciona  el  reg  de  la  plaça  dels  Gegants,  hem  tingut  molts 
problemes i això ens costa, perquè ho dirà també i no és una excusa, sinó una realitat. 
Tenim molt incivisme i molts actes vandàlics.

El reg és una peça que puja l'aspersor i serveix perquè algú li doni un patada i es 
diverteixi i que surti un sortidor d'aigua en comptes que regui. Avui podem tenir el reg 
bé i demà el tenim com un sortidor. Vas i el canvies. Quan acabi l'any vull quantificar  
tots els costos del que representa l'incivisme i el vandalisme. Ho vaig fer a la passada 
legislatura 2012-2013 i vaig quantificar quan costava recollir tot el que deixen a fora 
dels contenidors,  perquè tenim un poble que recull  els mobles els dijous de forma 
gratuïta davant de la porta, però igualment veus al carrer mobles, matalassos, sacs de 
runa,  de petites obres que no porten a l'abocador.  Això té un cost  molt  elevat  de 
40.000 €, ja que és un servei i un extra que no està previst, el qual cobren. 

L'Ajuntament té un servei de recollida de voluminosos en uns dies concrets, els dijous, 
però com ha dit la gent deixa matalassos i mobles els altres dies, que podrien deixar al 
carrer per a la recollida següent, que seria el propi, perquè la gent sàpiga que hi ha 
molt incívic en el poble, i que per tant entre tots hem de dir al veí nostre que veiem que 
treu avui un matalàs o un moble de la televisió, que s'ho guardi a casa i que truqui 
l'Ajuntament i li recollin el dijous que ve. Contra això no es pot lluitar, només es pot 
anar al darrera, no podrem anar un pas al davant, sempre un pas pel darrere i costa 
molts diners.

M'agradarà quantificar tot això i dir què ha costat el servei al 2015, import que es podia 
haver destinat a altres històries si tothom fos una mica més correcte, més cívic i més 
respectuosos amb la resta de ciutadans, perquè al final es tracta de ser respectuós 
amb el teu veí.

Repeteix que hi ha molt incivisme i molt vandalisme i això ens passa en el tema dels 
aspersors dels parcs. Els del parc de la Linera estan arreglats fa dos dies, com també 
uns que no han mencionat en el parc de Cal Jardiner i uns altres que s'han trobat en 
un altre parc. Estem cada dia a sobre, i els anem arreglant. 

És cert que ara no fan que reguin a les hores normals. El reg es fa de forma manual,  
perquè costa molt de reprogramar i es realitza en hores que no hi hagi sol, en hores 
nocturnes. Quan es rega en hora diürna és que alguna cosa no funciona perquè sinó 
acabarien cremant les plantes, la gespa i tot.

Respecte a Can Butjosa, la pista de Can Butjosa és una pista oberta. Han instal·lat 
una coberta, que serveix molt bé en aquesta època, que protegeix del sol, però no 
serveix  el  dia  que  cau  una  bona  tamborinada.  El  problema  seria  si  s'embassés 
moltíssim.
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Quan s'embassa el camp de futbol, és propi, perquè el sauló no engoleix prou, però al 
cap d'unes hores o d'un dia ho fa; i la pista de Can Butjosa és una pista oberta i sinó 
es tanca entra aigua.

Pren la paraula la regidora de Benestar Social, la senyora Susanna Villa, i explica que 
a l'hora de vendre els tiquets de les jornades dels avis va haver-hi una gra acumulació 
de persones i hem de ser una mica més àgils. Ja ho vam veure i hem fet una anàlisi i  
estem mirant diferents propostes per a les següents jornades. Encara que atendre 150 
persones a la primera hora, igualment s'hauran d'esperar sempre una mica.

Respecte a encabir als 720 avis, explica que només 30 eren de fora, i per sort cap avi 
es va quedar fora. Sempre han mirat i evidentment vam prioritzar els avis empadronats 
a Parets.

Intervé el regidor d'Esports, el senyor Diego Cayuela, i explica que referent als sorolls 
de Can Butjosa han pres mesures i han demanat un estudi per canalitzar el so i que no 
s'escampi  pels  costats  i  una  altra  mesura  que  s'ha  pres  és  instal·lar  una  xarxa 
protectora per minimitzar el soroll  de la pilota quan xoca contra la tanca protectora 
metàl·lica  i  ara  s'ha  instal·lat  una  altra  xarxa  intermitja  perquè  aquest  soroll  es 
minimitzi.

Pren la paraula el  regidor d'Educació, el  senyor Miquel Pérez, i  respecte al llibres, 
explica que el 29 de juny es va mantenir una reunió amb les AMPA de les escoles de 
primària de Parets i es van estudiar diversos models per socialitzar els llibres.

En aquest cas una de les referències més importants que es va agafar va ser l'Escola 
Lluís Piquer, com a model de socialització. Evidentment no pagarem ara els tiquets 
dels llibres per al curs vinent. Tot s'ha d'estudiar, tot s'ha de preparar i les AMPA estan 
totalment d'acord amb nosaltres i a principis de setembre tindrem una nova trobada 
per agilitar el tema i de cara al curs següent es farà.

Respecte al tema de l'Institut la Sínia, avui hem tingut una reunió molt important sobre 
la instal·lació de 2 mòduls, un que ja estava previst que s'instal·lés; l'altre teníem una 
petició important per poder córrer amb les despeses de cimentació d'un nou mòdul que 
necessitava i que era és molt important fer servir de cara al curs vinent. Hem tingut 
una gran notícia i és que ens han ofert un mòdul, però el que passa és que hem de fer 
nosaltres mateixos la despesa de desplaçament i de cimentació.

Quant als bucs d'assaig, és un tema controvertit. Fa temps que es va mantenir una 
reunió amb tots els músics i tots hi van estar d'acord. Alguns no hi van assistir i són 
sobretot els que més es queixen.

El preu per persona és de 6 € i per a la gent de fora 8 € i hi ha diverses ofertes que fan 
que el preu per persona surti molt econòmic. Si compren 10 tiquets regalem 5. És una 
oferta que està molt bé i als grups de 3 persones els surt a 1,30 € l'hora per persona.

Grups de 4 a 1 €/persona;  i  5  a 0,80 €/persona.  Totes aquestes ofertes són molt  
econòmiques comparades amb altres municipis, que envolten Parets i la majoria dels 
músics i hi estan d'acord.

El que sí que és veritat és que a 1 músic individual li surt una mica car i això potser és  
un element que hem d'estudiar.

Intervé la regidora de Serveis Generals, la senyora Paola Gratacós, i explica que sobre 
la  diferència  dels 20 € en la  liquidació,  la  primera vegada que es va presentar  la 
liquidació  eren  6.479.599,45  €  i  es  va  veure  que  hi  havia  fons  líquids  amb  una 
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diferència de 20 € de menys, per aquest motiu ara s'han posat de més, i queda un 
resultant de fons líquid de 6.479.619,45 €.

La presidència indica que la resta de preguntes es contestaran per escrit.

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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