
Secretaria General

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

Sessió núm.:  2/2015
Expedient Gestiona: 919/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 25 de febrer de 2015
Horari: 19:00 h a 20:30 h
Lloc: Sala Ple

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde  
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV 
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

 Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP

ORDRE DEL DIA

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

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar,  si escau, la modificació de crèdit  del pressupost de l’Ajuntament 1/2015.
(Exp. 940/2015).

3. Aprovar, si procedeix, la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament
de Parets del Vallès i la massa salarial del Personal de l’any 2015. (Exp. 903/2015).

4. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència.
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5. Aprovar,  si correspon, l'exclusió  fins a 30 de setembre de 2015, de l’obligació de
facturació electrònica,  a les factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs), emeses per
proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica, sempre i quan les mateixes no
derivin de contractes per un import anual superior als 6.000 €. (Exp. 904/2015).

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

6. Acordar,  si  procedeix,  la  modificació  del  contracte  de  neteja  viària  i  recollida  de
residus urbans per renovació d'elements d'infraestructura del servei. (Exp. 942/2015).

7. Acordar, si escau, la presentació d'al·legacions a l’acord  de modificació dels Estatuts
del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovada inicialment pel
Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014. (Exp. 895/2015).

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'acta del dia 28 de gener de 2015.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 1/2015.
(Exp. 940/2015).

La presidència indica que tal com es va explicar a la Comissió Informativa es proposa una
modificació  de  crèdit  del  pressupost  de  l'Ajuntament,  de  260.000,00  €  al  fons  de
contingències del Pla d'ocupació, amb la voluntat d'impulsar 57 plans d'ocupació.

Els plans d'ocupació són una mesura que s'han anat realitzant durant els anteriors exercicis,
amb  una  jornada  del  70%  i  una  durada  de  sis  mesos.  Són  57  plans  d'ocupació  que
equivalen a 24 projectes i hi hauria dos o tres diferencials. Un, l'aspecte formatiu, que és
important  i  s'ha  explicat  en diferents comissions.  Són aspectes que s'han ubicat  com a
millores en el plans d'ocupació i un altre, l'itinerari personalitzat durant tot el pla, que vol dir
que durant els sis mesos la voluntat és que els plans d'ocupació amb l'itinerari personalitzat
tinguin la possibilitat d'inserir-se en el món laboral, que és l'objectiu del pla d'ocupació, que
dóna l'oportunitat de fer el següent pas per inserir-se de forma permanent en el món laboral.

Els plans responen bàsicament a dos objectius o perfils, més concretament. Hi ha uns perfils
que són les qualificacions professionals de nivell més baix i altres van a perfils de formació
més alta, inclús llicenciats.

Els 24 projectes, com coneixen els regidors, es divideixen en tres grans àrees. Dintre de
l'Àrea de Serveis Personals està la dinamització d'activitats del  Casal  d'Avis,  el  projecte
dintre de la biblioteca de Can Butjosa, l'auxiliar de conversa amb anglès, amb reforç de
primària  i  secundària,  l'actualització  i  incorporació  de  continguts  en  webs  al  servei
d'educació,  escoles  municipals  i  web  municipal,  diferents  suports  en  manteniment
d'instal·lacions esportives, auxiliars mestres, vetlladors, suport en accions per la gent gran,
suport d'administratiu al Casal de Can Butjosa, i també el suport en la posada en marxa del
Casal de Cal Jardiner.

La presidència continua explicant que dintre de l'Àrea de Serveis Generals hi ha respostes
socials en matèria d'habitatges i locals buits, un apartat de conserges, suport administratiu
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digitalització de dades i  arxiu,  campanya de consum i  cens de comerç,  dinamitzador de
foment d'eines TIC comerç, 1 tècnic/a orientador programa de plans d'ocupació i e-Labor@'t,
que és un programa que es desenvolupa des del Servei Local d'Ocupació.

En l'Àrea de Territori hi ha els perfils de suport administratiu com comunicació Escola de la
Natura, accions específiques de pintura en equipament i espais públics, suport a les accions
de manteniment equipaments públics, adequació i manteniment en espais, parcs i zones
verdes  públiques,  dinamitzar  assessor  en  horticultura,  neteja  i  arranjament  llera  del  riu,
coordinador llera del riu, peons de neteja de la via pública i peons de neteja d'equipaments,
viària, edificis.

Amb l'exposat  vol  dir  que  hi  ha  tota  una  sèrie  de programes  que  han  evolucionat  des
d'alguns projectes més concrets amb què van néixer els plans d'ocupació a uns projectes
molt més amplis i molt més elaborats, que l'objectiu que tenen és cobrir perfils des del nivell i
qualificació professional més baix fins al més alt.

Amb els 24 projectes els perfils laborals que es demanen es concreten amb els que ara
nomenarà:  conserges,  operaris  de  neteja,  auxiliars  de  jardineria,  peons,  pintors,
manteniment  d'edificis,  treballadors  familiars,  auxiliars  de  consergeria,  dinamitzadors  en
diferents  àmbits,  amb  horticultura,  amb  tècniques  d'informació  i  comunicació,  auxiliars
administratius,  auxiliars  de  conversa  amb  anglès,  auxiliar  en  informàtica,  dinamitzadors
d'activitats de casals d'avis, integrador social, educadors infantils i orientadors laborals.

Des dels primers que han comentat que no tenen uns requeriments formatius importants fins
a uns altres que necessiten formació d'ESO, hi ha un tercer àmbit de persones amb formació
en cicles mitjans i inclús per persones amb llicenciatura o grau, com pot ser l'orientador
laboral.

Són  un  compendi  d'accions,  de  perfils  i  de  necessitats,  que  es  proposen  i  que  com
comentava  al  principi,  la  voluntat  és  que  cada  vegada  puguin  tenir  aquest  àmbit  més
integrador i que donin més possibilitats a diferents perfils i a diferents tipus de persones que
estan a l'atur, per l'exposat es proposa aprovar una modificació de crèdit de 260.000,00 €
per impulsar els plans d'ocupació.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la modificació que es
proposa de 260.000,00 €, estaven continguts en el pressupost, amb un import superior, i es
redistribueixen com s'ha dit per tal d'iniciar un seguit de plans d'ocupació.

El total del pla al qual es destinaran 260.000,00 € és per contractar 57 persones durant mig
any. Naturalment han d'estar tots a favor de qualsevol contractació, atès que al municipi
actualment hi ha 1.406 aturats. 57 persones contractades mig any és una gota d'aigua, però
és important, ja que és l'aportació de l'Ajuntament per intentar pal·liar en part el tema de
l'atur.

El NOPP està content que la modificació es porti al Ple al mes de febrer, és a dir a principis
d'any, ja que l'any passat la modificació no es va efectuar fins a l'estiu i el seu grup ja va
indicar  que  no  era  pertinent  i  que  calia  fer-la  a  principis  d'any  per  complir  els  plans
d'ocupació  dintre  del  propi  exercici  pressupostari  i  no  cavalcar-lo,  que  és  el  que  està
passant. Ara es porta a terme i s'executen gran part dels diners destinats al Pla d'ocupació
de 2014, per aquest  motiu es feliciten que la modificació s'efectuï aviat.  Potser ajuda la
convocatòria de les eleccions, però bé, benvinguda sigui la convocatòria.

Respecte als llocs que s'han comentat, al NOPP li sorprèn alguns dels títols del pla. No els
volen discutir, només comentar. Per exemple hi ha dues places que no entenen gaire el títol
com el de “Imaginem-nos el futur (Biblioteca Can Butjosa)”.
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Hi ha 5 places d'adequació i manteniment en espais, parcs i zones verdes públiques; i 13
peons de neteja viària. Està bé i és necessari perquè hi ha un gruix important d'aturats al
municipi que difícilment poden reinserir-se al mercat laboral i aquestes places li permetran
una certa ocupació, però això hauria d'anar acompanyat de dues coses. Potser s'hauria de
pensar en reduir alguns dels contractes pels quals s'han adjudicat aquestes feines, perquè si
es destinen 13 persones a neteja viària i alhora hi ha un contracte de neteja viària, el qual
sortirà després a l'ordre del dia, s'hauria de veure bé com es distribueixen els plans, per tal
que els recursos públics vagin als millors llocs possibles.

Al  NOPP  li  agradaria  i  ja  ho  han  demanat  altres  vegades,  conèixer  les  tasques  que
s'adscriuen als llocs, com les de “Imaginem-nos el futur (Biblioteca Can Butjosa)”. Estaria bé
saber què faran les dues persones, i també estaria bé veure l'adscripció de les altres, en
especial les que han citat relatives al manteniment dels espais verds i de les zones verdes
públiques i neteja viària, ja que totes tenen contracte d'adjudicació, amb això volen dir que
podria haver alguna reducció en els contractes esmentats.

La senyora Martí continua exposant que la modificació del pressupost hauria de recollir allò
que  l'aprovació  del  pressupost  es  va  descuidar,  que  és  el  tema  de  les  despeses
energètiques de determinats edificis municipals. Seria important que es recollís perquè en el
moment que arribin les factures de la despesa serà difícil d'ubicar-les. Per l'exposat el vot és
d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que veuen bé la modificació de
crèdit per efectuar els plans d'ocupació. Són 57 plans, que no són pocs, i estan contents
perquè CiU sempre ha reivindicat que els plans d'ocupació es destinessin a les persones
amb  més  necessitats  com  també  a  aquella  gent  degudament  qualificada,  llicenciats
diplomats, que a causa de la crisi també havien de tenir accés als plans d'ocupació. L'equip
de govern ho ha treballat i CiU se sent satisfet perquè l'equip de govern ha fet cas a les
seves reivindicacions.

És evident  que en aquesta legislatura hi  ha hagut  una evolució en els  plans.  Els  plans
d'ocupació estan molt  bé, però CiU sempre ha dit  que això no s'ha d'acabar aquí,  i  per
aquest motiu ara s'inclou la formació, i pregunta si l'Ajuntament és realment capaç que les
persones a les quals se'ls fa el pla s'acaben inserint laboralment. Seria bo tenir aquesta
dada per millorar encara més el servei.

El senyor Martín indica que hi ha 15 plans dintre dels 57 que es destinen al manteniment de
la via pública i resulta que hi ha un contracte de manteniment de la via pública. A l'any 2013
es va dotar la partida del pressupost amb 215.000 €, i amb el pressupost liquidat l'import es
va incrementar d'una manera important. L'any 2014 es va incrementar a 225.000 € i al 2015
s'han pressupostat 250.000 €. Resulta que s'incrementa el servei i tot i així es destinen 15
persones a manteniment. Entenen que una bona gestió de l'equip de govern hagués estat
reduir el contracte, si es tenia la intenció de destinar 15 persones al manteniment.

El mateix passa amb el tema del pla d'ocupació es destinen 5 persones al manteniment de
zones verdes, parcs i jardins, i des del 2013 al 2015 s'ha incrementat el contracte en gairebé
60.000 €, doncs aquest any l'import tampoc s'ha reduït. Si la intenció era destinar 5 plans
d'ocupació a manteniment, una bona gestió de l'equip de govern hagués estat reduir una
mica el  contracte i  el  mateix passa amb la resta de contractes del capítol  II,  com el de
grafitis, etc. que es destinaran tres plans d'ocupació. Això hagués estat una bona gestió i tot i
que CiU està d'acord amb la modificació de crèdit en els plans d'ocupació, es veuen una
mica obligats a abstenir-se.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                           4/35
www.parets.cat                   



Secretaria General

Pren  la  paraula  el  portaveu d'ICV,  el  senyor  Folguera,  i  exposa que  estan davant  d'un
projecte de contractació de 57 persones i tenint en compte la situació actual del municipi tan
complexa a nivell  d'atur, és impossible votar en contra de la proposta, i  ojalà es pogués
contractar més gent, perquè tothom coneix la situació i és molt complicada i a partir d'aquí
ICV veu amb molt bons ulls que el pla es tiri endavant.

Vol fer algun tipus de reflexió en diverses qüestions. La durada dels plans és de 6 mesos, a
partir  d'aquí  s'acaba  i  el  futur  d'aquestes  persones  no  el  coneixen.  Ara  hi  ha  un
acompanyament lligat als plans d'ocupació, i els hagués agradat que l'aposta pel tema de
l'atur a Parets, haguessin estat també altres projectes.

ICV  en  el  seu  moment  va  presentar  projectes  cooperatius  perquè  haguessin  altres
possibilitats amb persones en atur al municipi de forma més definitiva i no tan precària com
són 6 mesos de feina, que bones són evidentment, però que no esdevenen un projecte a
llarg termini per a la persona que s'acull.

Al seu grup li hagués agradat que es fes algun tipus d'acció com l'esmentada i com també la
creació  d'un  viver  d'empreses,  que  és  un  tema  que  el  PSC  també  portava  en  el  seu
programa electoral.  Un viver que no s'ha creat,  el  qual es podia haver fet perfectament.
Tenen la Marineta i es podia haver creat un viver d'empreses en condicions, el qual s'està
fent en molts altres municipis inclús més petits que Parets i les persones que volen tirar
endavant qualsevol tipus de projecte, en definitiva els emprenedors, poden rebre un primer
suport i un primer ajut, per afrontar la dificultat de trobar feina.

Una altra aposta és el tema de la formació, que amb el nou pla hi ha una formació al darrera.
Entenen que és una formació adequada a les persones i a les seves capacitats. 

Els  hi  hagués agradat  que haguessin  estat  capaços de realitzar  un pla  de formació  de
qualitat a 4 anys. Tots saben la importància del tema dels idiomes en qualsevol feina. Per
accedir a un lloc de treball és indispensable tenir un bon nivell d'anglès i també hagués estat
molt bé que haguessin estat capaços d'oferir cursos de formació d'anglès de nivell mitjà i alt,
perquè aquestes persones que en definitiva  i  inclús persones de 45 anys,  que el  nivell
d'anglès el tenen deixat o potser no l'han après mai, per a una nova tasca que se'ls exigirà
sobretot el first certificate que és el que demanen la majoria d'empreses, hagués estat bé
que l'Ajuntament hagués acompanyat. En definitiva volia fer aquestes reflexions.

Pel que fa als plans d'ocupació hi ha dos llocs, relatius a 2 persones que busquen pisos
buits  al  municipi.  Aquesta  és  una  reivindicació  que  en  el  seu  moment  va  presentar  la
Plataforma d'Afectats  per  la  Hipoteca i  l'equip  de govern  li  ha donat  resposta social  en
matèria d'habitatges i locals buits. Sinó va entendre malament es tractava de 2 persones que
es dedicaran a buscar pisos buits perquè els posin al mercat de lloguer i siguin accessible a
tota la gent que tenen dificultats. Està molt bé aquesta incorporació en el projecte.

El senyor Folguera indica que no entenen com un pla d'ocupació preveu un lloc de treball,
que en principi ja estava previst, un conserge per al Casal de Cal Jardiner. Serà una persona
que estarà durant un temps, però és una plaça que en el seu moment serà fixa, tenint la
previsió que en el seu moment es faria el casal i per tant serà un casal de per vida, per què
no es nomena una persona definitivament i s'ha de fer amb un pla d'ocupació, encara que
està bé que hi sigui.

Insisteix un cop més que ja que són 57 persones, que es vagi una mica al tanto i si es pot fer
alguna cosa amb el tema de les armilles, que denoten que aquelles persones que estan al
carrer  escombrant  formen part  d'un  pla  d'ocupació  i  per  tant  està  a  l'atur  i  en  situació
precària. Insisteix en el fet que no s'ha de marcar la gent, sinó que han de ser capaços de
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treure “Pla d'ocupació local” i posar “Ajuntament de Parets”, perquè ningú es vegi dintre del
col·lectiu de persones que ho estan passant malament, ja que la frase “Pla d'ocupació” està
mal escollida, està mal feta i altres grups de l'oposició també han fet esment.

ICV està content  del  pla d'ocupació,  encara que una mica desabut  per la capacitat  que
l'equip de govern havia d'haver tingut de fer altres coses de cara a tenir plans d'ocupació, no
només de 6 mesos, sinó per molt més temps. No s'han fet i això és el que han de lamentar.

ICV es posiciona a favor i vota a favor dels plans.

La presidència indica que el NOPP a vegades comenta aspectes d'alguns programes, quan
va assistir la tècnica a la Comissió Informativa, la qual va explicar cadascun dels programes.
Es  tenia  la  possibilitat  de  preguntar  si  es  volia  aprofundir  més  en  les  accions  que  es
realitzaran. De fet les comissions informatives han de servir per això, perquè de fet és una
altra de les tasques i responsabilitats que tenen els que estan asseguts a taula per fer la
seva feina.

A les comissions informatives assisteixen tots els tècnics de les diferents àrees per donar
resposta als punts que van al Ple, per desglossar, esmicolar i fragmentar tot el necessari
perquè tothom tingui tota la informació que cregui necessària i que després facin l'anàlisi
polític que considerin.

Indica que en la Comissió Informativa es va explicar de manera genèrica i permenoritzada el
que es va preguntar i creu que és bo que les comissions informatives serveixin per això,
perquè és el sentit que tenen.

Si miren el procés evolutiu dels plans d'ocupació, és bo comparar el que tenien amb el que
tenen. Tots els passos que s'han realitzat, com van néixer, i en què s'han acabat convertint.
Aquí han participat i col·laborat tots, cadascun ha aportat les seves idees i moltes de les
idees s'han pogut desenvolupar.

Comentava  el  portaveu  de  CiU que  es  presenten  propostes,  i  aquest  és  el  paper  que
cadascun ha de jugar, i si les propostes que s'impulsen són bones, l'equip de govern farà
cas a totes les que es proposin, a totes les aportacions que siguin positives, perquè es volen
aconseguir  un  plans  d'ocupació  que  s'ajustin  més  a  les  necessitats  dels  ciutadans  i
ciutadanes.

Respecte a la intervenció del portaveu d'ICV sobre els diferents projectes, ha de dir que en
alguns poden coincidir-hi més o menys, però aquí nomes es parla dels plans d'ocupació i
possiblement no seran tots el que el portaveu pogués proposar, però sí que és cert que
s'han portat a terme molts altres projectes. Hi ha hagut projectes que no tenen res a veure
amb  els  plans  d'ocupació,  com  l'ajuda  a  la  contractació,  els  quals  neixen  del  Consell
Industrial, és a dir acords bilaterals amb empreses que contracten persones aturades de
Parets.

Respecte al tema de l'emprenedoria, explica que el viver d'empreses com a tal no hi és, però
s'ha encetat una línia que no existia que és un servei d'ajuda a l'emprenedor amb recursos i
amb assessorament.

Quant a la formació permanent, s'ha realitzat més formació que mai. S'han portat a terme
més de 200 programes, bàsicament ocupacionals, i alguns dels projectes que comentava el
senyor Folguera s'han efectuat com els de parla anglesa en alguna acadèmia del municipi,
el qual s'ha incorporat i efectuat durant aquest últim any.

Tot  és  millorable  i  han de continuar  fent  passos i  al  final  el  que ha de quedar  és  una
valoració positiva. Tothom efectuaria els plans d'ocupació de la mateixa manera, però sí que
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coincideixen que tenir aquest instrument és útil i dóna un servei en aquests moments de
dificultat per tothom, per aquest motiu es recolliran totes les propostes i aportacions que es
presentin,  ja  que  l'objectiu  no  deixa  de  ser  un  altre  que  millorar  els  plans  d'ocupació  i
continuar oferint aquesta oportunitat, que més enllà que no sigui una oportunitat definitiva
indefinida, perquè són plans d'ocupació, són un primer pas per optar a qualsevol de les
altres  línies  d'inserció  en  el  món  laboral,  atès  que  moltes  vegades  els  ciutadans  i  les
ciutadanes  necessiten aquest petit pas. Molts són aturats de llarga durada, persones que
per un tema de formació i qualificació tenen molt més difícil inserir-se en el món laboral i
creu que els plans d'ocupació són un instrument creats específicament per això. És un dels
encerts en la línia de polítiques actives d'ocupació i creu que tothom hi coincidirà en aquesta
línia apostant i donant el servei, que al final amb alguns matisos tots coincideixen en el fet
que és imprescindible.

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i manifesta
que respecte a l'error detectat en la partida d'energia, explica que s'ha rebut una subvenció
per ordinari de la Diputació de Barcelona de 156.000 € i com es destina a ordinari, permet
adjudicar l'import a les dues partides que quedaven i per aquest motiu no cal efectuar una
modificació de pressupost.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)

Vots en contra: 0

Abstencions:  6 (NOPP, CiU)

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  18  de  febrer  de  2015,  així  com  el  certificat  de
disponibilitat de crèdit a minorar de data 18 de febrer 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
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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.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable,  per  això,  de  conformitat  amb allò  que  estableix  l’article  175  del  Reial  Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva el següent,

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

1. Aprovar  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  número  002/2015,  en  la  modalitat  de
transferència de crèdits  entre aplicacions  de diferent  àrea de despeses,  d’acord amb el
detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Codi Descripció Import
1392 241 14105 
1392 241 16005 

Altre personal – Plans d'ocupació Diputació
Seguretat Social – Plans d'ocupació Diputació

171.176,55 €
51.063,45 €

2213 171 22104 Vestuari espais verds 1.960,00 €
2266 920 22104 Vestuari edificis 6.800,00 €
2011 920 22699 Altres despeses diverses 1.500,00 €
2266 920 21200 Edificis 1.700,00 € 
2011 920 20400 Lloguer de vehicles 7.500,00 €
2213 171 21000 Manteniment i conservació d’espais verds 7.800,00 €
2262 1532 21000 Manteniment i conservació xarxa viària 1.300,00 €
2266 920 22113 Material vari taller pintura 2.700,00 €
2213 171 22103 Combustibles i carburants 3.250,00 €
2266 920 22103 Combustibles i carburants manteniment 3.250,00 €

Baixes en Aplicacions de despeses

Codi Descripció Import
1000 929 50000 Fons de contingències Pla d'Ocupació i altres 260.000,00 €

2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini
no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
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3.  Aprovar,  si  procedeix,  la  modificació  de  la  Relació  de  llocs  de  treball  de
l’Ajuntament de Parets del Vallès i la massa salarial del Personal de l’any 2015. (Exp.
903/2015).

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i exposa que referent a la
relació de llocs de treball, com molt bé saben, un cop fet el pressupost i aprovada la plantilla
del personal de l'Ajuntament, es porta a aprovació la  modificació de la Relació de llocs de
treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès i la massa salarial del Personal de l’any 2015,
que  com  diu  la  norma  és  un  instrument  organitzatiu,  en  què  consten  els  grups  de
classificació professional, com es proveeix el lloc i les retribucions complementàries.

Les  modificacions que hi ha hagut enguany respecte al 2014 han estat unes modificacions
mínimes, que explicarà a continuació.

D'acord amb el pressupost hi ha una separació del que és el director dels Serveis Jurídics i
del Secretari, que són llocs totalment diferents. La situació del lloc del Secretari,  habilitat
estatal, actualment té una reserva, i va haver-hi un funcionari que va guanyar la plaça de
Parets, en aquests moments reservada i per aquest motiu s'havia de separar la plaça de la
de Serveis Jurídics, que és la que ocupa l'Enric Acero.

Després  hi  ha  correccions  materials  d'errades  d'alguns  imports  incorrectes  o  bé  de
modificació d'alguna plaça com per exemple la d'un conserge que estava en un edifici i en
un lloc de treball determinat i l'han canviat al que està ara.

D'altra banda, està la creació del lloc de treball de l'arquitecte a mitja jornada i també la
creació del lloc de treball del responsable d'auxiliar administratiu, que fa referència al procés
de  provisió  de  llocs  per  concurs  de  mèrits,  que  es  va  realitzar  sobre  responsables
administratius l'any passat. Afegeix que no hi ha cap modificació substancial que afecti en
res al personal de l'Ajuntament.

La senyora Villa indica que respecte a la massa salarial, d'acord amb la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, s'estableix l'obligació
dels ens locals d'aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic.
Per tant, en tot cas els límits que s'estableixen amb caràcter bàsic en les corresponents lleis
anuals dels pressupostos generals de l'Estat.

Per  al  càlcul  de  la  massa  salarial,  s'exceptuen  les  prestacions  i  indemnitzacions  de  la
seguretat social, les cotitzacions a càrrec de l'empresa, les indemnitzacions corresponents a
trasllats,  suspensions  i  acomiadaments  i  les  indemnitzacions  per  despeses  fetes  pel
treballador.

En conclusió, la massa salarial del personal laboral consta dels conceptes següents: imports
fixes de nòmina, triennis, hores extres, productivitat, i ajuts socials. El seu import anual és de
4.139.041,15 €.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que hagués estat lògic
portar els dos punts separats, perquè un tema és la modificació de la relació de llocs de
treball, en realitat l'aprovació dels llocs de treball, i l'altra l'aprovació de la massa salarial del
personal  laboral  de l'Ajuntament,  perquè ambdós punts  tenen una tramitació  diferent  de
publicació.

En relació al tema de la massa salarial, el NOPP no entén per què no es va prendre aquest
acord l'any passat. És la primera vegada que l'Ajuntament adopta l'acord d'aprovar la massa
salarial.  Si  bé  és  veritat  que  ve  derivat  de  la  disposició  d'un  apartat  de  la  Llei  de
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racionalització i sostenibilitat, però l'esmentada llei va entrar en vigor l'1 de gener de 2014,
per tant l'acord d'aprovació de la massa salarial s'havia d'haver aprovat al 2014.

Al seu grup li ha sobtat una mica que aparegui precisament en el 2015, ja que falta el de
2014.

Seria una bona operació de transparència pública,  publicar  a la  web de l'Ajuntament  la
plantilla i la relació de llocs de treball, que no hi és i és un document molt important, que
estaria molt bé que es pengés a la web igual com han dit sobre el tema del pressupost, que
només està penjat el pressupost resumit de 2015 i s'han tret els altres pressupostos, els
quals hi haurien de ser.

El NOPP tampoc està d'acord en què en la relació de llocs de treball continuïn figurant 22
llocs de lliure designació, malgrat que ja ho van dir l'any passat, i ho repeteixen ara perquè
és un fet destacable de la relació de llocs de treball.  No entenen que aquesta forma de
provisió sigui lògica i amb un nombre tan elevat de lliure designació.

La senyora Martí continua exposant que algun representant sindical els ha informat que la
proposta de la relació de llocs de treball no s'ha debatut en la mesa sindical i és preceptiu,
que  prèviament  a  portar-la  al  Ple  de  l'Ajuntament  s'hagi  presentat  i  debatut  a  la  mesa
sindical. No saben per què hi ha aquesta mancança.

També  els  han  informat  i  els  agradaria  que  se  solucionessin  diversos  problemes  que
apareixen entre la mesa sindical i l'equip de govern. Seria bo que se solucionessin per al
bon funcionament de la casa i de tothom.

La senyora Martí indica que l'alcalde abans ha dit que les comissions  informatives són molt
explícites,  en què tothom pot  preguntar als tècnics,  però ha de dir  que depèn del punt,
perquè precisament en aquest punt el NOPP va preguntar quines eren les modificacions de
la relació de llocs de treball respecte a l'aprovada el 20 de febrer de 2014 i van contestar
textualment que eren ajustos. Ara el NOPP ja ho ha vist i ara la regidora ho ha acabat de
confirmar que no són tals ajustos, perquè apareix un lloc de director de Serveis Jurídics i
Contractació, s'incorpora l'arquitecte, hi ha dues places que abans estaven a habitatge que
ara s'han inclòs i es canvia el nivell en la relació de llocs de treball.  No diu que no sigui
correcte fer-ho, però en qualsevol cas en la Comissió Informativa no es va explicar, ho han
trobat comparant aquesta relació de treball amb l'anterior, per tant estaria bé que els temes
importants, que afecten al funcionament de la casa i a l'estructura es coneguessin bé i es
debatessin en les comissions.

Els grups de l'oposició mereixen més respecte i no se'ls pot dir que es fan ajustos en la
relació de llocs de treball. Aquesta va ser la única resposta que es va donar.

S'havia d'haver debatut qualsevol de les modificacions de la relació de llocs de treball molt
més àmpliament i la qüestió de relació amb els sindicats seria bo que en la mesura que es
pugui se solucionen totes les qüestions que es plantegin.

El NOPP a la vista del que ha exposat vota en contra del punt.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que enguany es presenta una
relació de llocs de treball cada vegada més ajustada en allò que entenen que ha de ser un
document clar, transparent i que no generi el més mínim dubte. Tal com han indicat sempre,
aquest  és  un document  bàsic  per  al  Departament  de Recursos Humans,  i  mentre  més
transparent  molt  millor  per al  funcionament de la pròpia administració i  si  es té aquesta
capacitat de transparència i que tot el poble, els conciutadans i contribuents  coneguin el
document.
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Cada  vegada  s'han  ajustat  més  moltes  qüestions,  les  quals  han  estat  reinvidicacions
històriques de CiU, malgrat tot continuen havent punts en què s'ha avançat, però que a dia
d'avui ni de bon tros han arribat a l'objectiu que havien d'arribar.

En aquesta línia dintre de la relació de llocs de treball un dels conceptes que hi ha és el grup
d'accés, que delimita per dir-lo d'alguna manera la qualificació professional que ha de tenir
una persona per ocupar aquest lloc. Han insistit sempre de forma molt clara, que el grup
d'accés  ha  de  correspondre a  un  sol  grup  i  en  la  relació  de  llocs  de  treball  continuen
apareixent grups barrats a molts llocs. La mateixa Diputació envia informació al respecte per
intentar ajustar i eliminar tots els llocs que estan barrats.

El senyor Urtusol continua exposant que s'ha avançat i s'han corregit  certes coses, però
encara queden moltes per acabar de polir. Una d'elles, és una partida retributiva que CiU
mai  ha  estat  capaç  d'entendre  a  què  correspon  i  què  retribueix  realment  sota  aquest
concepte “altres complements”. És una partida retributiva que no apareix a l'Estatut bàsic
d'empleat públic, ni a la Llei general de pressupostos de l'Estat i per tant no entenen què es
retribueix sota aquest concepte i realment a què correspon la retribució.

Malgrat que s'ha reduït gran part d'aquestes partides continuen havent-hi volums importants
en  alguns  llocs  amb  partides  superiors  a  1.200  €  de  retribucions  en  concepte  d'altres
complements.

A CiU li ha sobtat trobar algun lloc nou a la relació de llocs de treball com el director de
Serveis Jurídics i Contractació. Aquesta tarda ha parlat personalment amb la directora del
Servei de Recursos Humans i l'ha aclarit què era, perquè fins avui no tenien informació al
respecte.

D'altra  banda,  indica  que  la  setmana  passada  membres  del  Comitè  d'Empresa  de
l'Ajuntament s'han posat en contacte amb CiU manifestant una sèrie d'anhels i neguits que
tenen.  Per  al  bon funcionament  de l'Administració  és  bo tenir  un  bon clima de diàleg i
sempre que han tractat qualsevol punt relacionat amb el Departament de Recursos Humans
s'ha exposat que estava avalat per un acord de la mesa negociadora, en aquest cas sembla
que hi ha algun conflicte important, perquè membres del Comitè es posin en contacte amb el
seu grup i per al bon funcionament de l'Administració i sobretot per al bé del poble seria bo
corregir les diferències, tornar pel camí que anaven abans i que qualsevol proposta que es
presenti s'hagi tractat i negociat amb la mesa. Per l'exposat el vot de CiU és d'abstenció.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que ja s'ha recollit bastant el
que la majoria de grups de l'oposició pensa. És estrany que no s'hagi fet el pas de parlar
amb el Comitè d'Empresa, perquè fins ara s'ha fet. A més no fa gaire en altres modificacions
s'han consensuat amb el Comitè, per això no entén perquè no s'ha realitzat aquesta vegada,
però sí que entenen que durant tres anys, des de l'última incorporació de fa un any o any i
mig  s'està  treballant  molt  el  tema de  la  relació  de llocs  de  treball,  el  qual  estava  molt
descuidat.

Els grups ja havien dit que hi havia un cert descontrol pel que fa al tema dels llocs de treball.
Certament s'està posant fil a l'agulla, veuen que s'hi treballa i  que es va pel bon camí, i
evidentment hi ha moltes coses que s'han de canviar i encara veuen que s'ha de treballar
encara  més,  però  els  sorprèn de manera  negativa  que el  Comitè  d'Empresa no estigui
assabentat de la modificació, que no és menor, que s'ha de fer per una qüestió normativa,
però és bàsic que no es perdi el costum que el Comitè d'Empresa sàpiga i se li escolti. Per
l'exposat ICV s'absté.

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Susanna Villa, i explica que
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l'equip de govern mai ha deixat d'anar pel camí que anaven fins ara amb el Comitè, de
treballar i reunir-se. No han deixat mai d'escoltar-lo, de treballar amb ells, d'informar-los, és
més s'havien de reunir amb ells per certes diferències i temes molt concrets, i per manca de
temps per part de l'equip de govern i com sí que tenen autocrítica i accepten qüestions que
per  manca  de  temps  no  són  tot  l'acurat  que  haurien  de  ser,  això  ho  saben  i  ho  han
comunicat al Comitè.

Hi ha una lleugera diferència, no pot entendre algunes coses, però tant com que tenen aquí
grans problemes i que hi hagin grans conflictes, ha de dir que no hi són, almenys per part de
l'equip de govern. Estan oberts a tot.

Es va convocar al Comitè i es va enviar la relació de llocs de treball, no hi havia d'haver cap
acord, perquè no hi ha cap diferència substancial que afecti a cadascun d'ells de qualsevol
lloc  de  treball,  per  tant  era  simplement  informar-los,  llavors  el  Comitè  evidentment  pot
comentar, explicar i estar d'acord o en desacord en alguns temes, però en un principi no
afecta a res del que hi havia fins ara.

A l'equip de govern li ha sorprès molt que si durant tres anys funcionaven així, sí que sempre
tot és millorable i es pot aportar més, que en 15 dies hi hagin respostes que no es poden
reunir  perquè hi  ha diferències. Els intenten convocar justament per aquest fet,  i  no van
rebre ni una resposta de si venien o no a la reunió o de si volien o no prendre part. A ella
personalment també també li sap greu aquest fet, perquè és veritat que hi treballen i que hi
ha diferències, perquè uns són empresa i els altres treballadors i mai podran estar a l'una,
això es pot entendre, però ha de dir que per part de l'equip de govern i sap que aquí hi ha
uns representants, que poden estar tranquils que estan aquí per escoltar-los i per solucionar
tot tipus de diferències que puguin haver-hi i si s'han de posar a treballar en algun tema
concret, es posaran a treballar en el tema concret que el Comitè volgui. Això ja ho saben
ells. Per tant, reitera que l'equip de govern està obert a tot.

La senyora Villa reitera que de complicacions, grans diferències i clima fatídic no és. Pot
garantir que per part de l'equip de govern això no és.

A continuació indica a la  senyora Martí  que hauria d'estar  més atenta a les comissions
informatives perquè sí que se li va explicar el que avui no entenia.

Pren  la  paraula  el  regidor  de  CiU,  el  senyor  Urtusol,  i  manifesta  que  quan  presenten
qualsevol proposta és amb la vocació de trobar solucions i millorar la situació. Al seu grup li
ha sobtat bàsicament el fet que durant tres anys ningú del Comitè es posés en contacte amb
el seu grup i que ara puntualment ho hagin fet. Entenen que hi ha algun problema i és el que
els preocupa.

Indica que la regidora de Recursos Humans ha fet un comentari que li ha descol·locat quan
ha  dit  que  l'Ajuntament  és  empresa  i  el  Comitè  treballadors,  ja  que  CiU  entén  que
l'Ajuntament  és  administració  i  treballadors,  i  la  negociació  entre  una  empresa  i  un
treballador  ha  de  formar  part  d'una  relació  molt  més  complexa  com  administració  que
gestiona recursos públics i que com a tal ha de ser diferent.

Intervé la presidència i  indica que tots tenen molta trajectòria i  probablement el  lèxic no
s'ajusta amb punitat a l'exactitud de les paraules que ha dit la regidora i més enllà d'això,
creu que han d'anar al fons del tema.

Hi ha diferents apreciacions i fent referència al refrany “quien calla otorga”, explicarà algunes
coses perquè l'amnèsia temporal de la senyora Martí des de la Comissió Informativa fins al
Ple l'aclariran en cada Ple, perquè no sembli que no ha existit una Comissió Informativa,
perquè sinó dóna la sensació que només està l'equip de govern.
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Secretaria General

Quan diu que no en tots els punts passa això, ha de dir que qui estava a la Comissióp era la
directora de Recursos Humans, al qual va respondre a tot el que se li va preguntar, però a
més els grups municipals ja estiguin al govern o a l'oposició estan per treballar i hi ha hagut
una setmana sencera per si hi havia qualsevol dubte. Ell ha vist entrar cada dia a la directora
de Recursos Humans i això vol dir que ha vingut a treballar cada dia, fet que vol dir que no
era gaire complicat preguntar-li qualsevol tipus de dubte. En qualsevol cas els dubtes que té
la  senyora  Martí  amb la  relació  de  llocs  de  treball  surten  fil  per  randa  i  detallades  en
l'expedient, només és necessari llegir-se l'expedient sencer.

Torna a repetir allò de la pregunta amb insinuació “lliure designació”. Pregunta a la senyora
Martí què significa “lliure designació”, perquè ho porten parlant tres anys i li tornarà a donar
la resposta. Si el que vol insinuar és que algú pot entrar a dit a l'Ajuntament, ha de dir que no
hi ha ni un sol càrrec de confiança, ni un càrrec eventual, contractat pel govern, el qual té la
possibilitat de fer-ho, però no hi ha cap càrrec de confiança, ni un. No sap si els demés
ajuntaments poden dir el mateix, però a Parets no hi ha ni un, fet que vol dir que no hi ha
cap càrrec d'aquest estil.

La directora de Recursos Humans li ha explicat diverses vegades a la senyora Martí què
significa “càrrec de confiança”, tot i que hi ha un procediment de concurs oposició, etc.

La senyora Martí ho torna a dir i la presidència es veu en l'obligació de tornar a contestar el
que significa, perquè sinó el que es fa és escampar el dubte. En qualsevol cas,  en les
comissions informatives es donen les explicacions i  hi  ha tota una setmana després per
informar-se dels dubtes.

Han parlat de possibles diferències i que l'equip de govern s'ha de preocupar, i miri si els
preocupa aquest fet, que alguns s'han assabentat avui i avui mateix ja en parlen, perquè al
final no deixen de ser tots companys amb diferents representants del Comitè d'Empresa i
com ha dit  la  regidora més enllà  de possibles diferències en alguns aspectes no hi  ha
problemes  de  profunditat,  perquè  durant  aquests  anys  el  Comitè  d'Empresa  si  ha  fet
quelcom és treballar  de valent  per  intentar  que tot  millorés i  com molts  dels  grups han
reconegut s'han anat fent passos. Probablement han de continuar fent passos i hi ha temes
procedimentals i convocatòries que s'han de millorar, i el que s'ha de fer és mirar de millorar-
los i mantenir la relació que és la que ha estat sempre i que es comenta és la positiva.
Poques coses es poden dir mes enllà que el treball que s'ha efectuat fins ara és un treball
coordinat,  de  relació  que  ha donat  els  seus  fruits  i  coincideixen  en  el  fet  que  si  hi  ha
qualsevol tipus de conflicte, per mínim que sigui, han de seure i buscar la solució. Amb això
com ha dit el regidor de CiU es trobaran tots.

Intervé la portaveu del NOPP, la senyora Martí, que vol clarificar dues qüestions. En primer
lloc, creu que és de mal gust que algun regidor o alcalde tracti a un altre regidor o alcalde de
què té amnèsia i que ha d'estar més atenta o més atent. És lleix i inadequat i cadascun dels
regidors estan com creuen que han d'estar, atents o no atens, drets, asseguts, de la manera
que creuen més oportuna. Per tant, considera que és de mal gust i una provocació, perquè
ella no sol tenir amnèsia i sol estar molt atenta i a la comissió repeteix i els altres companys
la  poden  ratificar,  que  quan  el  NOPP va  preguntar  quines  eren  les  modificacions  van
contestar que eren ajustos i prou. No es va dir res més. Això és el que es va dir, no es va
parlar de la plaça, no es va parlar de les altres dues que s'han dit. Això és el que va passar a
la comissió informativa.

És veritat que l'equip de govern pot restringir la informació i els regidors de l'oposició tenen
l'obligació d'espavilar-se i buscar-la. Tenen tot el dret, és cert.
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Secretaria General

En segon lloc, torna a comentar el tema de la lliure designació dels càrrecs de confiança,
que creu el senyor alcalde és qui no ho entén, perquè ella sí que ho entén perfectament. A
més està definit a la llei i no permet gaire interpretacions. Els càrrecs de confiança els pot
contractar l'equip de govern fins un determinat límit, que a Parets s'estableix en funció de la
població i els càrrecs de confiança són escollits totalment a dit i així és com es preveu. Però
d'això no és el que estan parlant aquí i aquest Ajuntament no té càrrecs de confiança, té
altres coses, però no càrrecs de confiança, però sí que té en la relació de llocs de treball
diferents sistemes per provisionar el lloc. La més lògica, la més equànime i la que respecta
més els principis d'igualtat i  equitat és el  concurs públic.  Algunes de les places són per
concurs públic, però hi ha 22 en la relació de llocs de treball, que són de lliure designació.
Lliure designació vol dir que es convoca un concurs, però el Tribunal no té cap obligació
d'escollir el que doni un millor resultat, perquè per això és de lliure designació. Pot escollir
qui vulgui, no ha de seguir les pautes traçades, només s'ha de sotmetre a concurs públic
perquè  pugui  concórrer  tothom,  però  es  designa  la  plaça  a  qui  es  vol,  és  a  dir  lliure
designació, tal com diu la paraula. Per tant no té cap confusió. Ho té claríssim i són dos
conceptes diferents i no ha parlat en cap moment de càrrecs de confiança, perquè aquest no
és un tema que estigui a la relació de llocs de treball.

La presidència indica que no faran del tema un curs de legislació. Creu que la senyora Martí
està absolutament equivocada amb el procés legislat, el qual el va explicar la directora de
Recursos Humans a la Comissió Informativa i no és objecte del Ple entrar en aquest detall,
però seria bo que la senyora Martí dediqués un temps a parlar amb la directora de Recursos
Humans, que li explicarà bé quin és el procés que es fa en les promocions internes, què són
els diferents processos i no vol entrar en cap tipus de discussió en aquest aspecte, perquè
no és una discussió de forma, sinó de fons. 

Els procediments estan absolutament reglamentats i no hi ha interpretacions i des de la més
humil opinió la senyora Martí no està encertada en el procediment legal establert, el qual
està marcat no només en aquesta administració, sinó en totes les administracions locals del
país.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 3 (NOPP)

Abstencions:  4 (CiU, ICV)

Per tant,

Relació de fets

Vist que, en sessió plenària de data 20 de febrer de 2014, es va aprovar la modificació de la
Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès i el Patronat Municipal
d’Ensenyament.

Vist que el Ple de l’Ajuntament de Parets de sessió de 26 de novembre de 2014 va acordar
la dissolució, per acord voluntari, de la societat municipal de responsabilitat limitada
HABITAPARETS, SL, per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, que obre el
període de liquidació.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de novembre de 2014 va aprovar inicialment
el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2015, la qual es va elevar a
definitiva mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en què consta la
massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament en l’exercici 2015
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Secretaria General

Vist l’informe de la responsable de Recursos Humans relatiu a la modificació i l'actualització
de la relació de llocs de treball.

Vista la proposta de relació de lloc de treball de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que
s’incorpora al present expedient, una vegada presentada davant dels òrgans de
representació dels treballadors de l’Ajuntament.

Fonaments de dret

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

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

L'article 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en relació amb l'aprovació de la massa salarial del  personal  laboral  i la seva
publicació.

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

1. Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Parets del
Vallès, que s’annexa al present expedient.

2. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Parets del Vallès per a
l'exercici 2015, per un import de 4.139.041,15 €

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

Annex
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 2015

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECMNÒMIC I 
OCUPACIÓ

Nivell Grup Funcions Nivell Forma 
Altres 
ComplementsDescripció lloc de treball destí d'accés

(Núm. de 
fitxa)

de Català provisió Classe Escala/Subescala DotacionsEspecífic

ALCALDIA           
Administratiu/va Alcaldia 12 C1 1001 C CM F AG 1 395,96
Secretari/a Alcaldia 12 C1 1002 C LLD F AG 1 567,62 84,57
       Dotacions 2   

DIRECCIÓ DE RR.HH.

RECURSOS HUMANS           
Director/a de  Recursos Humans 26 A1 1025 C LLD F AE 1 1720,25
Responsable  de gestió de RR.HH. 14 C1/C2 1026 C CM L -- 1 833,82 638,09
Auxiliar Administratiu/va RR HH 10 C2 1024 C CM L -- 1 395,96 469,21
Auxiliar Administratiu/va RR HH 10 C2 1024 C CM L -- 1 395,96 59,48
       Dotacions 4   

DIRECCIÓ ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS

Comunicació I Premsa           
Responsable de Comunicació i premsa 18 A1/A2 1023 D LLD L -- 1 1201,57 665,95
Tècnic Mitjans Comunicació 16 A2 1003 C CM L -- 1 628,99 339,05
Administratiu/va Comunicació i premsa 12 C1 1036 C CM F AG 1 395,96 197,34
Auxiliar mitjans Comunicació i premsa 9 C2 1021 C CM L -- 2 434,86
Auxiliar mitjans Comunicació i premsa - 
Coordinació

9 C2 1022 C CM L -- 1 434,86 472,87

Auxiliar mitjans Comunicació i premsa - Disseny 
Gràfic

9 C2 1037 C CM L -- 1 434,86 295,7

       Dotacions 7   

Comunicació INSTITUCIONAL           
Tècnic/a Comunicació Institucional 18 A2/C1 1003 D CM L -- 1 857,79 421,85
       Dotacions 1   



PARTICIPACIÓ, PLANIFICACIÓ, INNOVACIÓ I NOVES 
TECNOLOGIES

         

Responsable participació, planificació, innovació i 
noves tecnologies

16 A1/A2 1013 C LLD L -- 1 1143,89 363,04

Auxiliar administratiu/va participació, innovació i 
noves tecnologies

10 C2 1014 C CM L -- 1 395,96 172,15

       Dotacions 2   

SEGURETAT CIUTADANA           
Sergent 20 C1 1019 B CM F AE 2 1279,31 773,86
Inspector/a Cap de la Policia 26 A2 1020 C CM F AE 1 1858,77 116,19
Caporal 18 C2 1018 B CM F AE 4 1080,8 914,91
Agent 16 C2 1017 B CM F AE 21 935,56 497,35
Administratiu/va Seguretat Ciutadana 12 C1 1016 C CM F AG 1 653,46
Auxiliar Administratiu/va seguretat ciutadana 10 C2 1015 C CM L -- 1 395,96 59,48
Auxiliar Administratiu/va seguretat ciutadana 10 C2 1015 C CM L -- 1 395,96 281,75
       Dotacions 31   

PROMOCIÓ ECONÓMICA           
Responsable d'Ocupació 16 A1/A2 1010 C LLD L -- 1 895,22 245,87
Responsable de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació

16 A1/A2 1037 C LLD L -- 1 895,22 245,87

Tècnic/a Ocupació 16 A2 1011 C CM L -- 2 430,55
Auxiliar administratiu/va serveis generals 9 C2 1012 C CM L -- 1 517,61 37,61
       Dotacions 5   

ARXIU           
Responsable d'Arxiu 22 A1 1029 C CM L -- 1 327,55 398,7
       Dotacions 1   

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS I 
CONTRACTACIÓ

SECRETARIA           
Director/a de serveis jurídics i contractació 26 A1 1028 C LLD F AG 1 1720,25 1176,02
Responsable administratiu/va serveis generals 14 C1 1035 C CM F AG 1 526,8 164,45
Administratiu/va serveis generals 14 C1 1035 C CM F AG 1 526,8 164,45
Administratiu/va Secretaria 12 C1 1027 C CM F AG 1 395,96 427,5
Secretari/ària 30 A1 C HN F HN 1 2329,13
       Dotacions 5   



CONTRACTACIÓ         
Responsable de Contractació i assessorament 
jurídic

20 A1/A2 1005 C LLD L -- 1 1945,6  

       Dotacions 1   

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ           
Responsable Oficina Atenció Ciutadà 14 A2/C1 1009 C LLD F AG 1 1007,39 760,3
Administratiu/va OAC 12 C1 1039 C CM F AG 1 395,96 307,13
Auxiliar Administraiu/va OAC 10 C2 1008 C CM F AG 1 395,96 208,85
Conserge Serveis Grals 7 AP 1006 A CM L -- 1 309,56 166,87
Conserge Serveis Grals 7 AP 1006 A CM L -- 1 309,56 107,31
Conserge Serveis Grals 7 AP 1006 A CM L -- 1 323,01 153,4
Conserge serveis generals i suport pavelló 7 AP 3009 A CM L -- 3 368,99 109,84
Conserge Serveis Grals 10 C2 1008 C CM F AG 1 327,55 280,85
Conserge Serveis Grals-Xofer 7 AP 1007 A CM L -- 1 294,5 240,67
       Dotacions 11   

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEIS ECONOMICS           
Interventor/a - Director/a de servei 30 A1 1032 C HN F HN 1 2256,23 369,5
Tècnic/a Serveis Econòmics 24 A1 1040 C CM F AE 1 1129,5
Responsable de tresoreria 16 A2/C1 1034 C CM F AG 1 529,51 946,82
Administratiu/va Serveis Econòmics - Coordinació 12 C1 1030 C CM L -- 1 395,96 285
Administratiu/va Serveis Econòmics 12 C1 1031 C CM F AG 1 395,96
Administratiu/va Serveis Econòmics 12 C1/C2 1031 C CM F AG 1 395,96 59,48
Auxiliar administratiu/va Tresoreria 10 C2 1033 C CM L -- 1 395,96 59,48
       Dotacions 7   

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

CULTURA           
Director/a de l'Àrea de Serveis Personals 26 A1/A2 2006 C LLD F AE 1 1908,91 719,63
Responsable Servei de Cultura 16 A2/C1 2025 C LLD L AE 1 571,05
Administratiu/va Serveis  Personals 12 C1 2004 C CM F AG 1 395,96 142,5
Administratiu/va Serveis  Personals 12 C1 2004 C CM F AG 1 395,96 221,28
Administratiu/va Serveis  Personals 12 C1 2004 C CM F AG 1 395,96



Coordinador/a Administratiu/ive Serveis Personals 12 C1 2007 C CM F AG 1 395,96 789,07
Auxiliar Administratiu/va Serveis Personals 10 C2 2005 C CM L -- 1 395,96 59,48
Auxiliar Administratiu/va Serveis Personals 10 C2 2005 C CM L -- 1 434,86 345,7
Director/a Biblioteca 22 A2 2001 C CM F AE 1 583,04
Tècnic/a auxiliar biblioteca 12 C1 2002 C CM L -- 6 395,96
Administratiu/va Biblioteca 12 C2 2003 C CM L -- 1 395,96
Conserge biblioteca/casal 7 AP 3009 A CM L -- 1 337,76 138,65
Conserge biblioteca/casal 7 AP 3009 A CM L -- 1 323,01 293,4
       Dotacions 18   

ESPORTS           
Responsable Esports 18 A2/C1 2011 C LLD L -- 1 670,99 677,07
Monitor/a Esportiu/va 9 C2 2009 B CM L -- 1 434,1 31,33
Monitor/a Esportiu/va - Coordinació 9 C1/C2 2010 B CM L -- 1 617,32 183,36
Conserge instal·lacions esportives 7 AP 2008 A CM L -- 4 323,01 153,4
Conserge instal·lacions esportives 7 AP 2008 A CM L -- 1 294,51 240,67
Conserge instal·lacions esportives (pistes BMX, ...) 7 AP 2008 A CM L -- 1 368,99 109,84
Conserge instal·lacions esportives 7 AP 2008 A CM L -- 1 337,76 138,64
       Dotacions 10   

EDUCACIÓ           
Responsable d'Educació 18 A1/A2 2012 C LLD L -- 1 849,69 342,82
Tècnic/a d'educació 16 A2 4010 CM CM L -- 1 224,63 646,43
Auxiliar administratiu/ava d'educació 10 C2 2020 C CM L -- 1 395,96 59,48
Conserge d'Escola 7 AP 3010 A CM L -- 5 323,01 153,4
Conserge Escola d'Adults 7 AP 2008 A CM L -- 1 323,01 153,4
Mestre/a Infantil/Primària 21 A2 4002 C CM F/L AE 28 558,66
Mestre/a director Infantil/Primària 21 A2 4003 C CM F/L AE 1 558,66 666,29
Tècnic/a d'educació infantil 21 C1 4004 C CM L -- 1 291,92
Aux. administratiu/iva 10 C2 4001 C CM L -- 1 558,65 59,47
Professor/a director/a Escola de música 16 A2 4008 C CM L -- 1 373,6 579,35
Professor/a Escola de Música 16 A2 4009 C CM L -- 9 270,35
Mestre/a Escola Bressol 16 A2 4006 C CM L -- 14 200,55 36,86
Mestre/a director/a Escola Bressol 16 A2 4005 C LLD L -- 3 224,63 369,82
Aux. mestre/a 11 C1 4007 C CM L -- 12 254,28 36,86
       Dotacions 79  

JOVENTUT, IGUALTAT I COOPERACIÓ           
Responsable Joventut, Igualtat i Cooperació 16 A2 2014 C LLD L -- 1 571,05 291,57
Coordinador /a d'Equipament 9 C1/C2 2013 C CM L -- 1 437,42 485,95
Conserge biblioteca/casal 7 AP 3009 A CM L -- 1 337,76 138,65



Operari/ària de neteja 7 AP 3011 A CM L -- 1 281,06 59,56
       Dotacions 4   

PISCINA           
Director/a Piscina 18 A2/C1 2018 C LLD L -- 1 813,99 607,55
Oficial manteniment Piscina 10 C2 2016 A CM L -- 4 304,58 90,89
Recepcionista piscina 10 C2 2017 B CM L -- 1 304,58 90,89
Monitor/a de natació 9 C2 2015 B CM L -- 8 517,61 37,61
       Dotacions 14   

SERVEIS SOCIALS           
Responsable Serveis Socials 18 A1/A2 2021 C LLD F AE 1 1052,58 272,16
Educador/a Social 16 A2 2022 C CM L -- 2 571,05
Treballador/a Social 16 A2 2026 C CM L -- 3 571,05
Administratiu/va Serveis Socials 12 C1 2019 C CM F -- 1 395,96
Auxiliar administratiu/va serveis socials 10 C2 2020 C CM L -- 1 395,96 59,48
Auxiliar Tècnic/a d'acollida 10 C2 2024 C CM L -- 1 395,96 172,13
Treballador/a Familiar 9 C2 2023 B CM L -- 2 419,49 91,4
Conserge biblioteca/casal 7 AP 3009 A CM L -- 1 281,06 166,85
Conserge biblioteca/casal 7 AP 3009 A CM L -- 1 368,99 109,84
Monitor/a de centre obert 11 C1 4007 C CM L -- 1 254,28 36,86
Psicòloga 22 A1 2027 C CM L -- 1 856,03 0
       Dotacions 15  

ÀREA DE VÍA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

SERVEIS TERRITORIALS           
Director Àrea Serveis Territorials 26 A1 3016 C LLD F AG 1 2336
Delineant Serveis Territorials 11 C1 3007 C CM L -- 1 487,52
Administratiu/va Serveis Territorials 12 C1 3014 C CM F AG 2 395,96
Responsable administratiu/va Serveis Territorials 14 C2 3015 C CM L AG 1 526,8 164,45
Auxiliar Administratiu/va Serveis Territorials 10 C2 3015 C CM L -- 2 395,96 59,48
       Dotacions 7  

DEPARTAMENT D'URBANISME I HABITATGE

URBANISME I HABITATGE           
Arquitecte Tècnic/a d'urbanisme i habitatge 18 A2 3017 C CM L -- 1 855,72 175
Enginyer/a Tècnic/a 18 A2 3019 C CM F AE 1 855,72
Arquitecte/a (50% jornada) 24 A1 C CM F AE 1 972,79
Cap del departament d'urbanisme i habitatge 22 A1/A2 2018 C LLD F AE 1 2601,32



       Dotacions 4  

MEDIAMBIENT           
Responsable de mediambient 18 A1/A2 3003 C LLD L -- 1 1016,62 309,42
Director/A  Escola Natura 14 A2/C1 3002 C LLD L -- 1 629 471,12
Auxiliar de medi ambient Escola Natura 10 C2 3001 C CM L -- 1 395,96 59,48
Peó d'Espais Verds i Serveis Urbans 7 AP 3006 A CM L -- 1 354,41 124,43
Oficial d'Espais Verds i Serveis Urbans 10 C2 3005 A CM L -- 3 304,58 90,89
       Dotacions 7   

DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA I SERVEIS 
URBANS

SERVEIS URBANS I MANTENIMENT           
Cap del departament de via pública i serveis urbans18 A1/A2 3013 C LLD L -- 1 2110,09 618,83
Inspector/a Via Pública i instal·lacions 11 C1 3012 B CM L -- 1 1099,87 309,42
Oficial manteniment Equipaments Municipals 10 C2 3021 A CM L -- 1 304,58 90,89
Oficial manteniment Equipaments Municipals 10 C2 3021 A CM L -- 5 304,58 472,21
Responsable de Manteniment 10 C2 3021 A CM L -- 1 628,51 543,42
       Dotacions 8   

CLAUS:
F - Funcionari AG - Administració General LLD - Lliure Designació
L - Laboral CM - Concurs
AE - Administració Especial HN - Habilitació Nacional



Secretaria General

4. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència.

Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i dóna compte de diverses
contractacions.

En Serveis Generals hi ha la substitució d'un oficial de manteniment per baixa temporal, que
ja s'ha exhaurit. Va estar un mes i escaig.

En Serveis Personals va haver-hi la substitució d'una monitora de natació, per una baixa
voluntària.

Després  la  contractació  d'un  conserge  per  substituir  les  vacances  d'un  treballador,  que
encara tenia pendent les vacances de l'any passat, 2014, i la contractació d'un conserge per
Cal Jardiner.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que ha estat una reivindicació
del seu grup des de l'inici de la legislatura que per cobrir les places per via d'urgència es
fessin les borses de treball. Ara acaba la legislatura i es troben que és una feina que s'ha fet,
perquè a l'inici de la legislatura o no s'assabentaven o dels que s'assabentaven no hi havia
cap que es tragués d'una borsa de treball. Ara es troben que de les quatre contractacions
que es presenten dues s'han tret de la borsa de treball. Això té un objectiu que és ser més
àgil, i evidentment inserir quanta més gent de Parets millor.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i comenta tal com va fer a la Comissió
Informativa de l'estranyesa que es contracti per via d'urgència la incorporació d'una persona
per al Casal de joves de Cal Jardiner, ja que sabien que l'equipament s'havia de fer fa molt
temps. Dóna la sensació que vagin a salto de mata. Sap que no és així i segurament hi ha
una explicació,  però la sensació és que s'improvisa. Només remarca aquest  fet,  que no
entenen perquè es fa aquesta contractació d'urgència d'un tema que estava més que previst
i que s'hauria d'haver efectuat abans.

El membres del plenari prenen coneixement dels Decrets següents:

Decret número 2014/1796
Assumpte: Contractació per via d'urgència d'un oficial de manteniment per substitució
Exp.: 2014-1757 Servei de Recursos Humans

Decret número 2015/0048
Assumpte:  Contractació per via d'urgència d'una monitora de natació
Exp.: 327/2015 Servei de Recursos Humans

Decret número 2015/0147
Assumpte:  Contractació per via d'urgència, per substitució per vacances  d'un conserge
Exp.: 672/2015 Servei de Recursos Humans

Decret número 2015/0209
Assumpte:  Contractació per via d'urgència d'un conserge
Exp.: 759/2015 Servei de Recursos Humans
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5. Aprovar, si correspon, l'exclusió  fins a 30 de setembre de 2015, de l’obligació de
facturació electrònica,  a les factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs), emeses per
proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica, sempre i  quan les mateixes no
derivin de contractes per un import anual superior als 6.000 €. (Exp. 904/2015).

Pren la paraula el secretari i explica que a partir del 15 de gener de 2015 va entrar en vigor
la Llei de la  factura electrònica i creació del registre comptable de factures, que estableix
una nova regulació en la presentació de les factures dels proveïdors a les administracions
públiques i que els atorga el dret i l'obligació que les factures que es presentin siguin amb un
format i una presentació electrònica.

Aquesta mateixa llei preveia en el seu articulat que les administracions públiques podrien
excloure de l'obligació de presentar  factures electròniques a totes aquelles factures que
fossin fins a un import  màxim de 6.000 € fins que les factures es poguessin ajustar als
requeriments necessaris per presentar-les en el format de factura electrònica.

Des  que  va entrar  en  vigor  l'obligació  el  15  de  gener,  l'Oficina  d'Atenció  Ciutadana  de
l'Ajuntament  ha  assessorat  i  ha  fet  un  seguidament  de  la  implantació  del  procés  de
presentació de les factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament, observant
l'evolució en la seva presentació i proposar si s'escau una exclusió d'algunes factures.

En  l'Ordenança  municipal  de  l'Ajuntament  de  l'Administració  Electrònica  es  preveia  la
incorporació de la  facturació electrònica  com un dels  mitjans per  fer  una prestació  més
eficaç i eficient dels serveis municipals i garantir els drets dels proveïdors de l'Ajuntament
per tenir satisfetes les factures en els terminis establerts.

Vist el que s'ha exposat, es proposa al Ple excloure fins a 30 de setembre de 2015, de
l’obligació  de  facturació  electrònica,  a  les  factures  inferiors  a  3.000  euros  (IVA inclòs),
emeses per proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica, sempre i quan les mateixes
no derivin de contractes per import anual superior als 6.000 €.

Aquesta exclusió tindrà efectes per totes aquelles factures emeses amb data posterior al 14
de gener de 2015 i fins al 30 de setembre de 2015.

Tots els grups voten a favor, per tant,

Relació de fets

Amb l’entrada en vigor  a  partir  del  15  de gener  de 2015 de la  factura electrònica,  Llei
25/2013,  de  17  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura  electrònica  i  creació  del  registre
comptable de factures en el Sector Públic i Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que regula
les  condicions tècniques i  funcionals  que haurà de reunir  el  Punt  General  d’Entrada de
Factures Electròniques, s'estableixen la nova regulació de la facturació electrònica per als
proveïdors de les Administracions públiques.

L'article  4  de  la  Llei  estableix  que  les  Administracions  públiques  podran  excloure  de
l'obligació  de  facturació  electrònica  a  les  factures  d'import  fins  a  5.000,00  €,  fins  que
aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació mitjançant el
Punt General d'Entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Des  del  15  de  gener  de  2015,  l'Oficina  d'Atenció  Ciutadana  ha  fet  assessorament  i
seguiment  de  la  implantació  de  la  facturació  electrònica  per  part  dels  proveïdors  de
l'Ajuntament per tal d'observar la seva evolució, i formular si s'escau, proposta d'exclusió.

L'Ordenança  municipal  reguladora  de  l'Administració  electrònica  regulava  la  facturació
electrònica, per tal de possibilitar la prestació més eficaç i eficient dels serveis municipals i
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garantir els drets, en aquest cas dels proveïdors de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

L'Ordenança  municipal  reguladora  de  l'Administració  electrònica  Aprovada  pel  Ple  de
l'Ajuntament de 10 de març de 2011 i publicada al BOPB en data 20 de maig de 2011. 

Llei 25/2013, de 17 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic

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

1. Excloure fins a 30 de setembre de 2015, de l’obligació de facturació electrònica, a les
factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs),  emeses per proveïdors obligats a l’ús de la
factura electrònica, sempre i quan les mateixes no derivin de contractes per import anual
superior als 6.000 €.

Aquesta exclusió tindrà efectes per totes aquelles factures emeses amb data posterior al 14
de gener de 2015 i fins al 30 de setembre de 2015.

2. Sotmetre el present acord a un tràmit d'informació pública de 30 dies, mitjançant la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i  en el web municipal, per a la formulació
d'al·legacions i suggeriments. Transcorregut l'esmentat termini sense haver-ne formulat es
considerà aprovat definitivament.

ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL

6. Acordar, si procedeix,  la modificació del contracte de neteja viària i  recollida de
residus urbans per renovació d'elements d'infraestructura del servei. (Exp. 942/2015).

Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, i exposa que des dels serveis
tècnics municipals s'ha constatat que hi ha un alt percentatge de contenidors malmesos en
tot  l'àmbit  municipal.  Aquests  desperfectes  venen  ocasionats  principalment  per  diferents
vies. Per la pròpia constitució del contenidor, per l'ús incorrecte dels contenidors amb actes
de vandalisme i incivisme i per la pròpia manipulació habitual del contenidor.

Si es tenen en compte les inquietuds que se'ls ha fet arribar a diferents membres de l'equip
del plenari per part d'una gran part del veïnat del municipi sobre l'estat actual de conservació
dels contenidors de superfície de recollida de residus fa que la voluntat de l'equip de govern
sigui adequar el servei de recollida a les necessitats actuals del municipi.

Els contenidors de la via pública són part fonamental del mobiliari urbà i la seva imatge i
estat funcional ha de ser el correcte per garantir el bon funcionament del servei i el dret a un
bon servei.

Per l'exposat es proposa la substitució dels contenidors actuals per altres de tapa corba,
model  C11-TC  de  major  resistència  i  robustesa,  que  no  admeten  gaire  manipulacions
incíviques, amb un import de 15.429,56 € anuals IVA exclòs.

Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que estan davant d'una
nova  modificació  del  contracte  de  recollida  i  neteja  viària.  Creu  que  es  realitza  una
modificació per any. A l 'any 2011 es va adjudicar el contracte de recollida i neteja viària per
un import  molt  elevat  d'1.208.000 €.  És  el  contracte de més volum de l'Ajuntament.  En
aquells moments es va subscriure un contracte que els va semblar per un termini llarg de 10
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anys. Al llarg dels anys s'han produït modificacions, que han contribuït a incrementar el seu
import,  tot  i  que  en  el  moment  que  es  va  efectuar  l'adjudicació  es  va  contractar  una
consultoria externa, ja que es veu que no hi havia prou tècnics a l'Ajuntament per supervisar
les bases i portar a terme el contracte i sembla pel que es veu que no van resultar gairebé
les coses, perquè a cada moment han de fer canvis en un contracte que té un import molt
elevat.

És veritat que els contenidors que es van instal·lar són inadequats i dèbils, fet que ja es va
dir en el seu moment. Des del principi va estar mal formulat aquest aspecte del contracte.

Llegirà un trocet molt petit de la intervenció del NOPP en el Ple de 27 de gener de 2011,
d'adjudicació  del  contracte,  que  diu  així:  “el  NOPP  creu  que  el  tema  dels
contenidors no donarà un bon resultat, perquè els actuals no han donat
un resultat gaire bo. Ho repeteix en doble sentit, en un sentit de
funcionalitat i en un sentit d'imatge i de paisatge, perquè tant que es
vol cuidar el  paisatge urbà, amb aquests contenidors no es cuidarà
gens, i probablement d'aquí a poc temps es presentaran les mateixes
dificultats que tenen els contenidors actuals, com dificultats en què
tanquin, les olors, que s'aboquin coses per tot l'entorn. En aquest
aspecte no s'hi ha estat tot l'acurat que s'hauria d'haver estat.”

La manifestació que el NOPP va fer en el seu moment és exactament el que ha passat en
tres anys de contracte, ja que els contenidors estan en una situació deplorable, s'han de
canviar i és necessari donar una solució i una sortida, perquè no es pot continuar d'aquesta
manera, però no els impedeix de dir que el contracte en aquest aspecte i en altres, va estar
mal plantejat, mal formulat i mal contret.

Canviar els contenidors costarà al voltant de 90.000 €, perquè són 15.429,56 € anuals, ja
que queden 6 anys de contracte, i s'ha de sumar l'IVA. És un import bastant respectable el
que hauran de pagar tots els ciutadans, per duplicat ja que es van pagar uns contenidors,
els quals no serveixen ara i estan fets malbé, es trauen i s'han d'instal·lar de nous, els quals
ha de pagar el ciutadà, perquè els increments suposen més de 15.000 € anuals durant 6
anys, que suposa al voltant de 90.000 € i un increment del contracte del 6,28%, al qual han
de sumar els altres augments i sinó només cal comprovar el pressupost aprovat. A l'any
2011 es va adjudicar per 1.208.000 €, aquest any s'ha consignat en el pressupost 1.400.000
€. Un increment molt exagerat.

El  NOPP lamenta  tot  el  procediment  que  s'ha  portat  a  terme,  ja  que  una  vegada  més
reflecteix  una absoluta necessitat  que té l'Ajuntament  d'auditar  convenis  i  adjudicacions,
perquè aquest és el paradigma de què les coses no s'han fet tot el bé que s'haurien d'haver
fet.

Reivindica la necessitat de substituir els contenidors i li sembla que tots estan d'acord, però
amb el que no hi  estan d'acord és amb el procediment.  S'hauria de procedir d'una altra
manera,  que  és  la  més  fàcil  que  és  agafar  i  comprar  contenidors  nous  i  afegir-los  al
contracte.  El  NOPP  creu  que  s'hauria  de  rebaixar  el  contracte  pels  problemes  de
manteniment  dels  contenidors.  Adquirir  directament  els  contenidors  buscant  elements
urbans bonics per al paisatge i que siguin resistents. Alguna vegada han apuntat que hi ha
municipis com Mollet i Barcelona, que tenen uns contenidors que són gairebé escultures del
paisatge.  S'havia  d'haver  iniciat  la  restitució  dels  contenidors  ja  fa  temps  i  fer-ho
progressivament i no ara de cop i just davant d'unes eleccions municipals. Sembla que tots
els contenidors faran campanya electoral.

No saben quina quantitat  de contenidors es canvien.  Creuen que per l'import serà de la
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totalitat i totes les mogudes que hi ha a l'entorn el contracte no són adequades. Per l'exposat
el NOPP vota en contra. Afegirà una qüestió que aquests dies ha estat a la premsa, que és
el fet que no es pot baixar tant el cap amb l'empresa d'Urbaser, concessionària del servei,
perquè la Comissió Nacional de la Competència a nivell estatal acaba d'imposar-li una multa
de més de 23.000.000 € a Ubaser i a Sertego, que és la filial o associada, per pràctiques
il·legals en el repartiment del mercat en el sector de residus i sanejament.

La Comissió Nacional de la Competència va auditar 41 empreses del sector i  Urbaser –
Sertego  és  la  que  té  la  sanció  més elevada.  És  un tema que no està  vinculat  amb el
contracte, però sí que indica que la situació no és la millor.

La senyora Martí continua exposant, que el NOPP no fa demagògia i dir que no cal recórrer
a empreses i que l'Ajuntament no té cap culpa que hi hagi un repartiment del mercat i en el
moment de presentar les pliques només es presenti una empresa, perquè es reparteixen el
mercat per la raó que sigui, però l'Ajuntament sí que té l'obligació de controlar la integritat
del contracte i del conveni que se subscriu i no es poden escapar tantes coses que s'han
escapat en el contracte com els contenidors, un tema de la massa salarial, que va aparèixer
un dia, complicadíssima i altres qüestions que han aparegut, que aquestes havien d'estar
lligades en el moment del conveni i en el moment de l'adjudicació del contracte.

És un pas més en l'embolic en la gestió del servei de recollida i de neteja i  s'hauria de
procedir  d'una  altra  manera  per  solucionar  el  tema  dels  contenidors.  Probablement
l'Ajuntament els hauria d'adquirir directament o buscar una altra solució, que no sigui la de
pagar i callar, que és el que fa, pagar, callar i duplicar els contenidors, que vol dir que amb
aquest acord traslladen al ciutadà l'increment del cost del contracte. Instal·len contenidors
nous, que faran campanya electoral, però el ciutadà pagarà el doble. Els que ha pagat fins
ara, i  ara pagaran uns altres.  No és una bona gestió d'un conveni de neteja viària i  de
recollida d'escombraries.  Les coses s'haurien de fer d'una altra manera. Per l'exposat el
NOPP vota en contra.

Pren  la  paraula  el  regidor  de  CiU,  el  senyor  Urtusol,  i  explica  que  el  contracte  es  va
formalitzar fa 3 o 4 mesos abans de la legislatura i per tant es va formalitzar en l'anterior
legislatura, i creu que s'ha convertit en el contracte estrella de la legislatura que viuen. Parla
de contracte estrella perquè segurament és el contracte que més vegades ha passat pel Ple
en aquesta legislatura i malauradament cada vegada que el contracte surt a la taula és per
revisar costos, per revisar preus i pujar-los, no s'han trobat en cap situació que la proposta
hagi estat de reduir costos, sempre ha representat un augment, que acaben pagant tots els
contribuents.

Anant al fons de la qüestió que es presenta sobre la necessitat de canviar els contenidors,
és un fet que comparteixen perquè els contenidors generen molts problemes. Hi ha molts
contenidors  en mal  estat  i  no  es  pot  permetre  tenir  el  servei  de recollida  amb aquests
contenidors a la porta de casa de la majoria de gent, per l'exposat comparteixen la voluntat i
la  necessitat  de canviar  els  contenidors,  el  que no comparteixen és la  proposta que es
presenta.  El  contracte  que  es  va  formalitzar  fa  just  tres  anys  i  mig  preveia  que  els
contenidors havien de durar 10 anys i que a més el cost de tots els contenidors que es van
canviar es pagaria prorregatejat igual que es proposa ara durant 10 anys.

Els contenidors amb prou feina han durant tres anys i mig, l'empresa dintre d'una clàusula
del contracte establia que cada any es comprometia a instal·lar un 10% de contenidors, i
amb la vida dels 10 anys s'havien d'haver canviat el 100% dels contenidors, però 4 anys
després es troben que la única alternativa és canviar-los tots i assumir íntegrament el cost
dels contenidors.
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El cost s'assumirà de la mateixa forma que es va proposar al contracte inicial prorrogatejant
el  cost durant 6 anys. Els contribuents del poble es trobaran que d'aquí  fins al  final  del
contracte, d'aquí a 6 anys, cada any pagaran per una banda 10.000 € d'uns contenidors que
no tindran més 15.000 € dels contenidors nous. És una mala gestió o una mala proposta.
Han de tenir una mica més d'imaginació i més capacitat de negociació i gestió i no pot ser
que cada vegada que surt un inconvenient d'aquest tipus la solució sigui que l'Ajuntament
assumeixi tots els costos, lliurar de la responsabilitat al contractista i carregar tots els costos
a les arques municipals.

No s'ha de perdre de vista que estan a tres mesos de les eleccions i a l'inici de la legislatura
ja es van trobar amb una hipoteca important d'un contracte d'1.400.000 € formalitzat a 10
anys, que a més insisteix que cada any el contracte s'ha revisat a l'alça.

Estan a 3 mesos de la finalització de la legislatura i per tant de les eleccions municipals, i si
la solució de canviar els contenidors passa perquè l'Ajuntament assumeixi tot el cost que
representa i no hi ha capacitat de buscar altra gestió o altra negociació, demana que deixin
aquest punt per l'equip de govern que entri al juny d'enguany i que sigui ell qui assumeixi la
responsabilitat de com vol gestionar el tema i què vol fer amb els contenidors. Per l'exposat
CiU vota en contra.

Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que ha de fer una rectificació a
la senyora Martí, sobre que no és cada any, sinó cada 6 mesos que han de modificar el
contracte, l'últim cop va ser per absències laborals. El regidor que els parla fa 2 anys que va
dir  que  l'Ajuntament  estava  segrestat  per  Urbaser  i  realment  estan  segrestats.  En  la
Comissió Informativa l'alcalde va dir que eren garantistes i que com Urbaser treballa per
Granollers, Mollet i altres municipis, tenen la garantia que tenen la millor empresa que pot
donar el servei. En definitiva, cada x temps hi ha modificacions de contracte. Han repetit
moltíssimes vegades que va ser un contracte molt  mal fet.  Si  es miren les actes de les
sessions que comenten veuran que realment sempre parlen d'increments de preus per part
d'Urbaser, per tant es va fer malament el contracte i això és una mostra molt gran.

Coincideixen en el fet que els contenidors s'han de canviar, ja que molts d'ells estan fets
molt malbé. Pregunta si realment tots els contenidors estan fets malbé, i si s'han de gastar
90.0000 € en canviar-los; potser alguns es podrien aprofitar. És una qüestió que deixa caure.
Està bé uniformar la imatge i és important, però no sap si val la pena invertir 90.000 €, però
què passarà d'aquí a 4 anys, perquè d'acord amb l'informe d'Urbaser els contenidors tenen
una vida útil  de 4 anys,  llavors d'aquí  a 4 anys han de tornar a fer  una modificació de
contracte. Si és així perquè no es preveu. En definitiva hi ha un contracte de manteniment, el
qual és inútil perquè després es realitzen unes reparacions, que sembla que quan el camió
fa l'operativa habitual amb les reparacions que es puguin fer no duren res i es fan malbé, i
els contenidors estan en males condicions.

Es pregunta si cal fer això i d'aquesta manera, sinó es pot esperar una mica més, per què
s'han de canviar tots el contenidors, per què el contracte es va redactar tan malament, i si hi
ha algun responsable, perquè assumeixi responsabilitats. Fa l'efecte que no i que de tant en
tant colen algun gol. La ciutadania ho ha de saber. Ha de saber que el contracte està mal fet
i mal gestionat i que d'aquí a 4 anys es trobaran amb 90.000 € més, després d'haver pagat
cada mes un cost de manteniment, que resulta inútil.

Tot plegat denota una manca de feina ben feta, i la tasca com a regidors de l'oposició és dir-
ho i que el ciutadà sàpiga, que amb la que està caient, l'Ajuntament es dedica a regalar
90.000 € a Urbaser. Urbaser s'hauria de fer càrrec dels diners. Evidentment els contenidors
es fan malbé. L'alcalde va dir que els usuaris fan un mal ús, ha de dir que hi ha gent per tot,
Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                           27/35
www.parets.cat                   



Secretaria General

aquí, a Granollers i arreu, no només a Parets, hi ha gent que fa mal ús dels contenidors, fet
que  se  sabia  el  dia  del  contracte.  Veu  que  les  coses  van  malament  i  cada  6  mesos
s'efectuen modificacions. Per l'exposat ICV vota en contra.

El regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, indica que no pot donar
una  resposta  convincent  perquè  els  grups  canviïn  l'opinió  quan  ja  s'han  posicionat.  En
reunions anteriors quan no és plenari, les opinions acostumen a ser diferents i no les tornarà
a repetir aquí, les que els membres dels partits de l'oposició han fet en altres èpoques i
sobretot  quan  van  seure  a  l'octubre  per  parlar  dels  pressupostos.  Només  farà  petites
matisacions.

Ells com a govern tenen la responsabilitat de governar, d'oferir un servei, que sigui amb les
màximes qualitats. Per tant farà unes petites puntualitzacions. Una cosa és la partida del
pressupost amb 1.400.000 € per al 2015, que gairebé és la mateixa quantitat que es va
consignar  al  pressupost  de  2013.  Un  tema  és  la  partida  que  es  provisiona  per  si  hi
haguessin problemes i imprevistos i l'altra el que costa el servei que no és aquest import.

El  cost  del  canvi  de  la  renovació  dels  contenidors  entre  l'aportació  directa  del  10%  i
l'aportació de no cobrar  una sèrie de costos que incrementarien el  contracte,  seria  una
aportació global al voltant d'un 20%.

El propers plens fins a finals de la legislatura, tot el que fa i porta l'equip de govern serà
oportunista i  electoralista perquè hi  ha eleccions. També és cert  que aquest  discurs feia
molts mesos que no s'escoltava per part de l'oposició i ara el tornen a sentir. És normal i s'ho
esperaven. Faci, el que faci l'equip de govern serà electoralista.

Des del punt de vista de l'equip de govern el que fa és de responsabilitat, ja que són uns
contenidors que no es poden mantenir amb la situació que estan, perquè empitjoren i els
contenidors nous que es proposen tindran una durada fins a final de legislatura i el fet de
perllongar-los, com deia abans el regidor de CiU, és perquè normalment el que intenten a
l'hora de repercutir el cost l'Ajuntament és intentar perllongar al llarg del contracte perquè
sigui menys gravós.

Intervé  la  presidència  i  indica  que  el  regidor  de  Via  Pública  ja  ha  efectuat  totes  les
apreciacions. Hi ha més però evidentment formen part del debat polític que s'ha tingut i en
tots els contractes importants així succeeix. Més enllà d'això hi hauria més matisos quan es
referien  a  l'increment  del  6%.  A alguns  els  hi  toca  prendre  decisions,  fet  amb  el  qual
coincideixen  tots,  que després  d'efectuar  reparacions  i  solucionar  el  problema,  per  més
reposicions  i  adaptacions  que  s'han  mirat  de  fer,  el  resultat  no  és  l'òptim  i  amb  això
coincideixen tots i com el resultat no és l'òptim, el que millor pot oferir un bon servei són uns
nous contenidors i ja veuran la seva implementació quan dura. Si la veiessin amb el temps
no seria res electoralista perquè la implementació serà amb el temps, per un tema propi de
construcció.

Són contractes grans, de difícil gestió i situacions que viuen ajuntaments com Barcelona,
Mollet, Granollers, Canovelles i Martorelles, als quals Urbaser presta els seus serveis, i això
no és gens garantista, sinó simplement la realitat d'una situació en la qual en la durada de
tots aquests contractes a tot arreu hi ha hagut de fer previsions en el tema dels contenidors,
de les masses salarials i de les qüestions laborals, amb diferents apreciacions i Parets li
suma l'auditoria i quan l'auditor ha vist disconformitat o que no es complia el contracte hi
havia sancions.

Són dues valoracions que estan molt distants les d'uns i les dels altres, més enllà d'intentar
apropar postures s'ha de buscar si hi ha alguna cosa en la que poden coincidir, que és la
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única amb la qual poden coincidir-hi que és necessari i imprescindible oferir un bon servei, i
per  oferir  un  bon  servei  és  necessari  que  els  contenidors  facin  de  contenidors,  i  els
contenidors actualment cada vegada ho fan menys perquè estan en pitjors condicions. En
aquest punt tothom hi està d'acord i la resta són matisos que des de l'oposició es veuen amb
un punt de vista i des del govern es veu des d'un altre.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)

Vots en contra: 7 (NOPP, CiU, ICV)

Abstencions:  0

Per tant,

Relació de fets

En data  21 d'octubre  de 2010  el  Ple  de  l'Ajuntament  de Parets  del  Vallès  va  acordar
l'aprovació de l'inici de l'expedient del contracte del servei de recollida i trasllat dels residus
sòlids  urbans  i  de  neteja  viària  de  Parets  del  Vallès,  amb  un  pressupost  anual  de
1.208.333,33 euros, IVA exclòs, per un termini de 10 anys, prorrogable per dos anys més.

El Ple de l'Ajuntament va adjudicar el referenciat contracte en sessió de data 27 de gener
de 2011 a l'empresa URBASER, SA, per un import de 1.147.030,11 euros, IVA exclòs.

Les modificacions aprovades al  llarg del  contracte per a l'ampliació de la  recollida dels
diumenges, per a reajustar els recorreguts, reestructurar els equips i prestar el servei de
noves actuacions urbanístiques han representat en el seu conjunt un increment anual del
4,93 % del preu d'adjudicació del contracte.

Com a conseqüència de l'elevat índex de trencaments a la xarxa de contenidors i del seu
estat, en data 19 de gener d'enguany l'empresa URBASER SA,  ha presentat una proposta
per  a  la  incorporació  de  nous  contenidors  de  tapa  corba  molt  més  resistents  que  els
actuals, per un import de 15.429,56 euros anuals, IVA exclòs.

En data 18 de febrer d'enguany el Cap de Via Pública, Serveis Urbans, Obres i Manteniment
ha emès un informe favorable a la modificació del contracte de neteja viària i recollida de
residus urbans per  a  la  renovació  dels  elements  d'infraestructura del  servei  al  haver-se
constatat un percentatge elevat de trencaments en contenidors en tot l'àmbit del municipi de
Parets del Vallès.

De  conformitat  amb  l'informe  jurídic  obrant  a  l'expedient  la  modificació  proposada,
juntament, amb les tramitades anteriorment suposen un increment anual del contracte d'un
6,28% del preu del contracte.

Fonaments de dret

L'article  202  de  la  Llei  30/2007  de  de  30  d'octubre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,
-aplicable per ser la legislació vigent en el moment de l'adjudicació del contracte- establia
que  una  vegada  perfeccionat  el  contracte,  l'òrgan  de  contractació  podia  modificar  el
contracte per raons d'interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant degudament
la seva necessitat a l'expedient, sense que es pugui afectar a les condicions essencials del
contracte. 

En aquest sentit a la clàusula 37 dels plecs de clàusules administratives que regeixen el
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contracte,  Modificació  del  contracte  i  manteniment  de  l'equilibri  econòmic  es  preveu
expressament  aquesta  possibilitat  i  per  portar-la  a  terme es  disposa  que  no  es  podien
afectar  les  condicions  essencials  del  contracte,  la  necessitat  de  la  seva  justificació,
audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

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

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

1. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus
sòlids  urbans  i  de  neteja  viària  de  Parets  del  Vallès  per  a  la  renovació  dels  elements
d'infraestructura del servei per un import de 15.429,56 euros anuals, IVA exclòs.

2. Aprovar la proposta de despesa 920150000753 en la seva fase AD per un import total de
12.729,39 euros, corresponents a un import base de 11.572,17 euros i un import de l'IVA al
10%  de  1.157,22  euros,  amb  càrrec  a  la  partida  2213  1621  22733  en  concepte  de
modificació del contracte  per a la renovació dels elements d'infraestructura del servei, pel
termini d'abril a desembre del 2015.

3. Notificar el present acord a l'empresa URBASER, SA.

7.  Acordar,  si  escau,  la  presentació  d'al·legacions  a  l’acord   de  modificació  dels
Estatuts  del  Consorci  per  a  la  Gestió  dels  Residus  del  Vallès  Oriental  aprovada
inicialment pel Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014. (Exp.
895/2015).

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

El NOPP s'absté.

Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que en el darrer Ple es va
aprovar la modificació de diversos estatuts de diferents consorcis per tal de complir amb la
Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, llavors ja van preguntar per què
no es presentava a Ple l'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Residus.
En aquell moment no va haver-hi una resposta clara. CiU ha indagat i ha fet preguntes i han
vist  que acaba sent  un problema d'interès  entre  l'Ajuntament  de Granollers  i  el  Consell
Comarcal i sembla que sigui un tema polític. CiU si pensa en Parets i en el poble tiren més
cap el Consell Comarcal, per un sentit de lògica, ja que en en el Consell tenen representants
i veuen que poden defensar més els interessos de Parets, per aquest motiu voten en contra.

ICV s'absté.

La presidència explica que en la Comissió Informativa es va aclarir la situació i coincideixen
en  un  tema,  i  és  que  si  existeix  alguna  problemàtica  no  és  del  poble  de  Parets  ni  de
l'Ajuntament  de  Parets  en  aquesta  situació  i  l'Ajuntament  d'acord  amb  la  Llei  de
racionalització  continua  amb el  procediment  jurídic  administratiu  que  toca i  ja  s'acabarà
dirimint el que es consideri. L'Ajuntament no deixa de ser un usuari i com a tal segueix un
procediment.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 3 (CiU)
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Abstencions:  4 (NOPP, ICV)

Per tant,

Antecedents

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental en sessió de
data  23  de  desembre  de  2014  va  aprovar  inicialment  la  modificació  del  redactat  de
determinats articles dels estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i  sostenibilitat  de l'Administració Local i  que el  Consorci
quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

En el mateix acord s'acorda donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal
que sigui ratificat pels respectius òrgans de govern i s’indica que l’anunci que publiqui el
Consorci referit a l’aprovació inicial tindrà caràcter col·lectiu i substituirà, si ho acorden els
ajuntaments consorciats, els quals haurien de publicar separadament cadascun d’ells.

També  es  sol·licita  als  ajuntaments  consorciats  que  acordin  encarregar  al  Consorci  la
publicació amb caràcter  col·lectiu  de l’aprovació  inicial  i  definitiva  de la  modificació  dels
estatuts, fent constar en el referit acord que la publicació substituirà a la que haurien de
realitzar els propis municipis .

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de Granollers en què es manifesta al Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental la voluntat de no aprovar inicialment la proposta de
modificació dels Estatuts del Consorci aprovada inicialment pel Consell Plenari del Consorci
en data 23 de desembre de 2014.

Fonaments de dret

L’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, que preveu que la modificació dels estatuts del Consorci,
amb l’acord  previ  del  seu òrgan de govern,  ha de ser  ratificada  pels  ens consorciats  i
acordada amb les mateixes formalitats  que per  a la  seva aprovació el  que comporta la
necessitat  d'aprovar  inicialment  la  modificació  dels  estatuts,  sotmetre  aquest  acord  a
informació pública per un termini de 30 dies hàbils i aprovar definitivament la modificació
dels estatuts, tal i com preveu l'article 313 de la mateixa norma.

L’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts
del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.

L'article 79.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú preveu que en qualsevol moment les persones
interessades  podran  al·legar  els  defectes  de  tramitació  del  procediment,  i  en  especial,
aquells que suposin la seva paralització o l'omissió de tràmits que puguin ser subsanats
abans de la resolució definitiva de l'assumpte. 

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

1. Presentar les al·legacions següents a l’acord del Consell Plenari Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental de data 23 de desembre de 2014, per tal que siguin preses
en consideració amb caràcter previ a l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del
Consorci: 

Primera.  MANCA DE  MOTIVACIÓ  DE  L’ADSCRIPCIÓ  DEL  CONSORCI  AL  CONSELL
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COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

El Consell Plenari del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental en sessió de
data  23  de  desembre  de  2014  va  aprovar  inicialment  la  modificació  del  redactat  de
determinats articles dels estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i  sostenibilitat  de l'Administració Local i  que el  Consorci
quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Entre aquests articles es troba l’apartat 1 de l’article 2 que es proposa que tingui el següent
redactat: “ 2.1 El Consorci té naturalesa d’administració pública i caràcter local i resta adscrit
al Consell Comarcal del Vallès Oriental.”

En el mateix acord s'acorda donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal
que sigui ratificat pels respectius òrgans de govern. 

També s’indica que transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat
reclamacions ni  al·legacions,  aquest  acord  i  el  text  modificat  dels  estatuts  del  Consorci
s’entendran definitivament aprovats .

Resulta evident, per tant, que mentre no es procedeixi a l’aprovació definitiva i publicació
dels articles dels estatuts modificats, la redacció dels estatuts del Consorci vigent en data 23
de  desembre de  2014,  data  en  què  es  va  aprovar  l’adscripció  del  Consorci  al  Consell
Comarcal  del  Vallès Oriental,  no és la  redacció aprovada inicialment  en la  sessió de la
mateixa data.

L’acord  adoptat  pel  Consell  Plenari  del  Consorci  en  data  23  de  desembre  de  2014
d’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental no s’adequa a la normativa
vigent, atès que parteix del fet que un acord d’aprovació inicial de modificació dels estatuts
del consorci té la mateixa validesa jurídica que un acord d’aprovació definitiva de modificació
dels estatuts del consorci i la corresponent publicació als butlletins oficials corresponents,
per tal que pugui ser executiva a nivell jurídic, i això és evidentment impossible a nivell legal.

L’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014 no fa
referència en cap moment en el seu redactat als motius pels quals es proposa l’adscripció
del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

La Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC preveu que els estatuts de cada consorci
determinaran l’Administració pública a la qual estarà adscrit, així com el seu règim orgànic,
funcional  i  financer  d’acord  amb els  criteris  previstos  en  els  següents  apartats  i  també
preveu que d’acord amb els criteris de prioritat previstos, referits a la situació en el primer
dia de l’exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari i
per tot aquest període, a l’Administració pública que pertoqui segons els criteris previstos. 

Per tant, per donar compliment al que preveu la Disposició addicional vintena de la LRJAP-
PAC, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s’ha d’adscriure, mitjançant
la corresponent modificació dels seus estatuts a aquella Administració Pública que complís a
data 1  de gener  de 2014,  primer  dia  de l’exercici  pressupostari,  el  criteri,  per  ordre de
prioritat, que pertoqués dels previstos a aquella disposició addicional. 

En el present cas, tenint en compte que tant el Consell Comarcal del Vallès Oriental com
l’Ajuntament de Granollers disposen del mateix nombre de vots, a data 1 de gener de 2014,
no  resulten  d’aplicació  els  criteris  previstos  als  apartats  a),  b),  c)  i  e)  de  la  Disposició
addicional vintena de la LRJAP-PAC. 

Tampoc resulta d’aplicació allò previst a l’apartat d) de la mateixa disposició addicional i
només resulta d’aplicació el que es preveu a l’apartat f). 
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Per  aquest  motiu,  el  Consorci  per  a  la  Gestió  dels  Residus  del  Vallès  Oriental  s’ha
d’adscriure a l’Administració pública que a data 1 de gener de 2014 financés en més d’un
cinquanta  per  cent,  o  en el  seu defecte,  en major  mesura l’activitat  desenvolupada pel
Consorci, tenint en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el finançament concedit
cada any. 

Malgrat que es proposa l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del consorci per
provocar l’aplicació del criteri previst a l’apartat c) a l’hora d’adscriure el Consorci al Consell
Comarcal del Vallès Oriental no es pot deixar de tenir en compte que a data 1 de gener de
2014, ni tampoc a data 1 de gener de 2015, aquella modificació dels estatuts no era vigent i
per  tant,  l’única  Administració  Pública  a  la  qual  es  pot  adscriure el  Consorci  és la  que
compleix el criteri previst a l’apartat f), a data 1 de gener de 2014.

Per  tant,  no  procedeix  legalment,  pels  motius  indicats,  la  modificació  de la  redacció  de
l’article 2 apartat 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el
que correspon es modificar el redactat d’aquest apartat de conformitat amb el que preveu la
Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC. 

Segona.  MANCA  D’ADAPTACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL  CONSORCI  A  TOTES  LES
PREVISIONS CONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAP

La Disposició Transitòria Sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local preveu que els consorcis que estiguessin creats en el
moment de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts a allò previst en la
mateixa en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
modifica  el  redactat  de  la  LRJAP-PAC  i  inclou  una  disposició  addicional  vintena  en  la
mateixa que preveu en els seus apartats 1, 4 i 5 el següent:

“1.Los  estatutos  de  cada  consorcio  determinarán  la  Administración
pública  a  la  que  estará  adscrito,  así  como  su  régimen  orgánico,
funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes
apartados. 

4.  Los  consorcios  estarán  sujetos  al  régimen  de  presupuestación,
contabilidad y control de la Administración pública a la que estén
adscritos,  sin  perjuicio  de  su  sujeción  a  lo  previsto  en  la  Ley
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad  Financiera.  En  todo  caso,  se  llevará  a  cabo  una
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.
Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en
la cuenta general de la Administración pública de adscripción .

5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o
laboral procedente exclusivamente  de  una  reasignación  de  puestos de
trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico será
el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en
ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo
equivalentes en aquélla.»
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Si  esta  adaptación  diera  lugar  a  un  cambio  en  el  régimen  jurídico
aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario,
contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir
del 1 de enero del año siguiente.”

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total
a les previsions contingudes en aquesta Disposició addicional vintena, ja que no preveu la
modificació dels aspectes següents:

1. Règim financer del Consorci, atenent a l’Administració pública a què estigui adscrit (article
22 dels estatuts)

2. Règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a què estigui
adscrit (article 22 dels estatuts)

3.  Realització  d’una  auditoria  dels  comptes  anuals  per  part  de  l’òrgan  de  control  de
l’Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts)

4.  Referència  a  què  el  pressupost  del  Consorci  formarà  part  del  pressupost  de
l’Administració  a  què  estigui  adscrit  i  de  la  seva  inclusió  en  el  compte  general  de
l’Administració a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts)

5. Règim del personal (article 18 dels estatuts)

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles
18 i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats
per l'adaptació legal indicada, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova
regulació continguda en la Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC. 

Tercera. MANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONS
CONTINGUDES  A  LA  LLEI  15/2014,  DE16  DE  SETEMBRE  DE  SETEMBRE,  DE
RACIONALITZACIÓ  DEL  SECTOR  PÚBLIC  I  ALTRES  MESURES  DE  REFORMA
ADMINISTRATIVA 

La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma  administrativa,  en  l’apartat  2  de  l’article  15  preveu  que  els  consorcis  que
estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus
estatuts en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor. 

L’article  12  d’aquesta  Llei  regula  les  causes  i  procediment  per  a  l’exercici  del  dret  de
separació d’un consorci. 

L’article 13 d’aquesta Llei regula els efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci.

L’article 14 d’aquesta llei regula la liquidació del consorci. 

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total
a les previsions contingudes en aquesta Llei ja que no preveu la modificació dels següents
aspectes: 1. Separació dels membres (article 24 dels estatuts) 2. Dissolució i liquidació del
Consorci (article 25 dels estatuts) 

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles
24 i 25 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats
per l'adaptació legal indicada, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89                                                           34/35
www.parets.cat                   



Secretaria General

regulació continguda en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa. 

2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

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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