Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2014/6
Caràcter: Extraordinari
Data: 30 de juny de 2014
Horari: 19:00 h a 20:20 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
Lluís Cucurella Monreal, regidor 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:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de correcció d'un error material,
relatiu al romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de
l'exercici 2013.
3. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit número 3 del pressupost de
l’Ajuntament.
4. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per a
l'adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de
Catalunya.
5. Donar compte de la contractació de personal de l'Ajuntament per via d’urgència.
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ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
6. Aprovar, si procedeix, els Criteris per a l'adjudicació de la cessió temporal del pis per
a casos d’emergència social.
7. Acordar, si correspon, la Constitució del Consell d’Infants de Parets del Vallès.
ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESSIO TERRITORIAL
8. Donar compte del Projecte de l’aparcament del cementiri.
9. Aprovar, si escau, la inversió en estalvi energètic (P5E) per a la implantació de
tecnologia Led en alguns punts de llum del municipi i el seu estudi econòmic.
DICTAMEN DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
10. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la vila 2014.
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 maig de 2014.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de correcció d'un error material,
relatiu al romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de
l'exercici 2013
El regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de
21 de maig de 2014, sobre la correcció d'un error material, relatiu al romanent de tresoreria
de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2013, que té el text següent:
“Aprovar la correcció d'un error material relatiu al romanent de tresoreria de la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2013
Relació de fets
La Junta de Govern de data 3 d’abril de 2014 va aprovar la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de l’exercici 2013 amb un resultat pressupostari ajustat d’import 2.329.446,85 €
i un romanent de tresoreria per a despeses generals d’import 3.921.593,13 €.
Atès ha hagut un error informàtic entre l’import dels fons líquids del romanent de tresoreria
de 3.177.908,98 € i l’arqueig a 31/12/2013 de 3.170.085,16 €.
Vist l’informe de Tresoreria de data 15 de maig de 2014 sobre la correcció d’aquest error, en
l'enllaç dels comptes de les bases de dades, es modifica els fons líquids del romanent de
tresoreria a 3.170.085,16 €, resultant un romanent de tresoreria per a despeses generals
d'import 3.913.769,31 euros.
Vist l’informe de la Interventora de Fons.
Fonaments de dret
Atès que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, permet a les
Administracions Públiques, la correcció d’ofici dels errors materials, de fet o aritmètics.
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Atès que la competència per a l’aprovació de la liquidació dels pressupostos ha estat
delegada per l’Alcalde-President a la Junta de Govern.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Aprovar la correcció de l’error material d'import 7.823,82 euros relatiu al romanent de
tresoreria de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2013.
ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2013
1.- FONS LÍQUIDS

3.170.085,16

2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

7.929.253,98

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

3.981.317,02

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

7.118.022,12

II.- SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

2.165.393,59

III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

1.038.859,22

IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

3.913.769,31

2. Donar compte en el proper Ple que es celebri de l’aprovació de la liquidació, d’acord amb
allò que disposa l’art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.
3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de l’estat i a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’art. 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
3. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit número 3 del pressupost de
l’Ajuntament
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i proposa la modificació de crèdits
MCPle/3/2014 del Pressupost vigent de l’Ajuntament, mitjançant crèdit extraordinari i
suplements de crèdit per un import de 73.314,36 € finançats amb baixa de crèdits, en què
s'habiliten, augmenten i minoren les partides que tot seguit es relacionen:
Despeses a finançar:
CRÈDIT EXTRAORDINARIS
Partida
2213.171.60915

Descripció
ADEQÜACIÓ PLAÇA DE LA SARDANA
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

Import
13.314,36
13.314,36

Total crèdits habilitats............................................ 13.314,36 €
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
2212.16413.60908
2266.920.63200

Descripció

Import

APARCAMENT CEMENTIRI

10.000,00

CONDICIONAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

50.000,00

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

60.000,00

Total crèdits augmentats............................................ 60.000 €
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Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
2262.459.60909

Descripció
CONDICIONAMENT APARCAMENT C/DOS DE MAIG

2262.459.60910

AVINGUDA ESPANYA – ALFONS XIII
TOTAL BAIXA DE CRÈDITS

Import
13.314,36
60.000,00
73.314,36

Total baixa de crèdits .................................................. 73.314,36 €
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup s'absté.
Comenta que és de mal gust per part de la presidència haver iniciat un punt del Ple, quan
molts dies s'han hagut d'esperar els altres grups un quart d'hora, mitja hora. S'han hagut
d'esperar. Ho vol aclarir, perquè és de molt mal gust.
La presidència indica que ja sap la posició del NOPP, però no té la paraula. Veu que el
respecte ha perdut l'estil democràtic que últimament imperava.
Pren la paraula el portaveu de CiU, i indica que el seu grup té altres prioritats referent als
crèdits extraordinaris, suplements o modificacions, per aquest motiu s'absté.
ICV s'absté.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 0
Abstencions: 8 (NOPP, CiU, ICV)
Per tant,
Relació de fets
Que presenta el Regidor d'Hisenda al Ple de la Corporació pel seu examen i, si s’escau, per
adoptar els acords que s’hi proposen.
Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no
disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se fins l’exercici
següent.
Fonaments de dret
Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Secció segons del
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de
pressupostos i el Capítol II sobre modificacions de crèdit de les Bases d’Execució del
pressupost vigent.
Atès l’informe d’intervenció.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
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1. Aprovar la modificació de crèdits MCPle/3/2014 del Pressupost vigent de l’Ajuntament,
mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit per un import de 73.314,36 € finançats
amb baixa de crèdits, habilitant, augmentant i minorant les partides que tot seguit es
relacionen:
Despeses a finançar:
CRÈDIT EXTRAORDINARIS
Partida
2213.171.60915

Descripció
ADEQÜACIÓ PLAÇA DE LA SARDANA
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

Import
13.314,36
13.314,36

Total crèdits habilitats............................................ 13.314,36 €
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Partida
2212.16413.60908
2266.920.63200

Descripció

Import

APARCAMENT CEMENTIRI

10.000,00

CONDICIONAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

50.000,00

TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

60.000,00

Total crèdits augmentats............................................ 60.000 €
Finançament:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
2262.459.60909

Descripció
CONDICIONAMENT APARCAMENT C/DOS DE MAIG

2262.459.60910

AVINGUDA ESPANYA – ALFONS XIII
TOTAL BAIXA DE CRÈDITS

Import
13.314,36
60.000,00
73.314,36

Total baixa de crèdits .................................................. 73.314,36 €
2. Iniciar el tràmit d’informació pública de l’expedient de modificació de crèdits
MCPle/2/2008, de conformitat amb allò que disposa l’art. 169 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i
l’art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa que l’expedient romandrà
exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del següent a la publicació de
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de reclamacions, i
s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit de no presentar-se’n cap.
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4. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior per
a l'adhesió a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de
Catalunya
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Carmany, i explica que es tracta
d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Parets del Vallès, per l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils de comunicacions que
permet la comunicació entre usuaris, que facilita la tasca de cada cos o col·lectiu per
separat, com l'actuació conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions
d'emergència o seguretat.
Per garantir les prestacions els nous terminals que s'hagin d'adquirir per part de l'Ajuntament
adherits a la xarxa hauran de ser els que expressament indiqui el Departament, en tant que
aquests disposaran de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària amb la
xarxa que s'hagi creat, raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden abastir
d'aquesta tecnologia per altres canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb el
sistema, per l'exposat es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'adhesió de
l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de
Catalunya.
Tots els grups voten a favor. Per tant,
Relació de fets
El Departament d'Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions
d'emergències i seguretat de Catalunya per respondre a les necessitats dels diversos
cossos de seguretat i emergències de les administracions públiques catalanes.
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l'ús eficient de la banda de
freqüències d'emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona
cobertura urbana i rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de
coordinació.
D'aquesta manera, l´ús compartit de la xarxa Rescat i l'increment d'usuaris permetrà un
menor cost global i una major rendibilitat de l'ús, concentrant-se totes les inversions, en una
gestió més eficient i econòmica, així com un manteniment més eficaç de la xarxa.
En aquest sentit, s'ha redactat un conveni de col·laboració amb la finalitat de regular les
condicions d'adhesió de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la xarxa Rescat creada pel
Departament.
En data 22 de maig de 2014 el sergent en Cap de l'Àrea de Gestió Logística i Tècnica ha
emès un informe favorable a la signatura del referenciat conveni.
En data 10 de juny de 2014 els serveis jurídics municipals han emès informe, que consta a
l'expedient administratiu.
Fonaments de dret
L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de les administracions
públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques de Catalunya poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències
respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú.
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L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, que estableix la possibilitat que es formalitzin
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d'interès públic.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa
RESCAT de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya.
2. Facultar a l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura dels
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.
3. Notificar aquest acord al Departament d'Interior i a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de la Generalitat de Catalunya.
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS PER A
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA
Parets del Vallès, 30 de juny de 2014
REUNITS
D’una part, l’Honorable senyor Ramon Espadaler i Parcerisas, conseller del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament),
De l’altra, l’Il·lustríssim senyor Sergi Mingote Moreno, alcalde de l’Ajuntament de Parets del
Vallès (en endavant, l’Ajuntament), facultat per a la firma d’aquest conveni per Acord del Ple de
l’Ajuntament de data 30 de juny de 2014.
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del que es donarà
compte al ple de l’Ajuntament,
MANIFESTEN

I.

D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el
Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les
necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències de les administracions
públiques catalanes.

II. La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de
freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona
cobertura urbana i rural i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de
coordinació.
III. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació
entre usuaris, i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com l’actuació
conjunta i la coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat. Per
poder garantir aquestes prestacions, els nous terminals que s’hagin d’adquirir per part dels
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ajuntaments adherits a la Xarxa, hauran de ser els que expressament indiqui el Departament
en tant que aquests disposaran de la tecnologia, les prestacions i la compatibilitat necessària
amb la xarxa creada, raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden abastir
d’aquesta tecnologia per d’altres canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb
el sistema.
IV. Tant el Departament d’Interior com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió de
l’Ajuntament a la xarxa Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment d’usuaris
permetrà un menor cost global i una major rendibilitat en l’ús, concentrant-se totes les
inversions, en una gestió més eficient i econòmica, així com un manteniment més eficaç de
la xarxa.
V. L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, defineix el Consell
Rector de la xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la xarxa, en defineix les seves
funcions i inclou representació de l’Administració Local de Catalunya.
VI. La xarxa Rescat es propietat del Departament i la seva gestió ha estat encomanada pel
Departament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació mitjançant
encàrrec de gestió de 8 de maig de 2007.
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració per a
l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base dels següents
ACORDS
Primer.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa
Rescat, creada pel Departament.

Segon.- OBLIGACIONS DEL DEPARTAMENT
El Departament s’obliga a:
Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la seva disponibilitat
per a l’Ajuntament,
Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i
de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest
conveni, amb antelació suficient.
Incloure, en els processos de contractació de terminals Tetra que realitzi el Departament,
clàusules que permetin a l’Ajuntament adherir-se a aquesta contractació per a l’adquisició i
manteniment de terminals en condicions equivalents a les que hagi aconseguit el Departament.
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que mitjançant el Centre
d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a l’Ajuntament entre d’altres, un servei
d’atenció a l’usuari per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de
la xarxa Rescat a l’àmbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució.
Aquest servei complementarà per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les
empreses subministradores.
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Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, de la incorporació de l’Ajuntament a Rescat i, si s’escau, de la
facturació a aplicar.
Tercer.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament s’obliga a :
Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les
condicions tècniques que siguin d’aplicació.
A tal efecte haurà:

a)

D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de la direcció
de la xarxa RESCAT.

b)

Observar les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i
l’ús eficient de la xarxa.

Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui
necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa
Rescat tant com sigui possible a la seva organització.
Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per
l’Ajuntament en relació a la xarxa Rescat, de manera que es disposi d’un termini adequat per
poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.
Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o col·laboradors de
serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no utilitzar els terminals
donats d’alta a la xarxa Rescat per usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les
emergències del municipi, a excepció que sigui autoritzat explícitament pel Departament.
Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i
gestió de la xarxa Rescat segons es detalla en l’acord cinquè.
Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa Rescat, per tal de garantir la
compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la
xarxa Rescat i assumir el cost de l’adquisició de manteniment del material.
Acceptar que la gestió del manteniment de tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat
adquirits per l’Ajuntament sigui desenvolupada pel COR, el qual gestionarà directament amb les
empreses subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les
gestions per resoldre les incidències que afectin als equips terminals (excepte material fungible).
Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta
adequats, el COR quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un
altre operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa configuració, la mateixa programació i
la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a
l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional, tal i com es detalla en l’acord sisè.
Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i els kits
d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle.
Cedir l’espai de domini públic o patrimonial municipal per tal que es puguin instal·lar els
equipaments tecnològics de la xarxa RESCAT que en cas de resultar tècnicament necessari pel
seu òptim funcionament es requereixi des de la Generalitat, tenint en compte el què preveu
l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil en els termes previstos a l’article 21
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
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Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com
d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En qualsevol
cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la presentació en el
primer trimestre de l’any la memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de
delictes, faltes i incidències diverses i les dotacions de recursos humans i materials, d’acord amb
allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya.
No exigir el pagament de cap taxa municipal motivada per la instal·lació dels equips de la Xarxa
d’Alarmes i Comunicacions (XAC), que preveu l’article 22 de la LLEI 4/1997, de 20 de maig de
protecció civil en els termes previstos a l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i números de fax
dels responsables amb qui hagi de contactar la DGPC en cas d’activació d’algun pla
d’emergència de protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...).
Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la
informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els
afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones inundables,
etc...).
Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i serveis.
Quart.- CLÀUSULA DE RECIPROCITAT DE LA INFORMACIÓ
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament en la reciprocitat de la informació
sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord
amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23
d’aquesta llei, relatius a la informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.
Cinquè.- PARTICIPACIÓ EN ELS COSTOS D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA RESCAT I
COMPROMÍS DE CESSIÓ D’US D’ESPAIS PEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
L’Ajuntament participarà en els costos necessaris per al manteniment, operació, transport,
arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, a raó de 31,34€ mensuals per terminal,
d’acord amb el que es va aprovar al Consell Rector de la Xarxa Rescat del gener
del 2009. Aquest import , s’incrementarà anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a
Catalunya. Qualsevol altre canvi futur d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà de
ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector de la Xarxa Rescat.
La participació de l’Ajuntament en aquests costos de manteniment, operació, transport,
arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat, s’entendrà totalment compensada
mitjançant l’obligació compromesa en aquest conveni per l’Ajuntament de cedir l’ús d’un espai
municipal per a la ubicació dels equipaments tècnics de Rescat, si el funcionament òptim de la
xarxa ho requerís.
La cessió d’ús del be de domini públic o patrimonial municipal que en cas de resultar
motivadament necessari pel funcionament òptim de la xarxa es requereixi des de la Generalitat
es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de cessió, que s’haurà de subscriure en el
termini màxim de dos mesos des de la data de comunicació de la necessitat per la Generalitat.
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Sisè.- ADQUISICIÓ DE TERMINALS
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals i
accessoris Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes condicions
d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les contractacions de
terminals i accessoris del Departament d´Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que estableixi
garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les
especificacions de la xarxa Rescat. Sense perjudici d’això el Departament oferirà a l’Ajuntament
adquirir els terminals i accessoris que requereixi directament a l’empresa adjudicatària del
contracte públic dels lots corresponents a terminals i accessoris per a altres usuaris de la xarxa
Rescat, amb les mateixes condicions de l’últim concurs per a l’arrendament de terminals Tetra
desenvolupat des del Departament.
Setè.- IMPORT CORRESPONENT AL SERVEI COR
Per la gestió d’incidències realitzada pel servei integral del COR el Departament aplicarà l’import
mensual que per cada exercici aprovi el Consell Rector de la Xarxa Rescat . Aquest import
aprovat pel Consell Rector de la Xarxa Rescat del gener de 2009 s’incrementarà anualment cada
1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol canvi futur d’aquest import, a part del
corresponent a l’IPC haurà de ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector de la Xarxa
Rescat.
No obstant això, aquest servei integral del COR serà gratuït per tots els ajuntaments que utilitzin
la xarxa Rescat.
Vuitè.- REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL RECTOR
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la
participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
Novè.- CONFIDENCIALITAT
El Departament i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica i
comercial que rebin de les altres parts. En conseqüència, les parts es comprometen a no
divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part.
Desè.- CONDICIONS TÈCNIQUES
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i
disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya. En
cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es
presten amb caràcter general, es realitzaran els estudis tècnics i econòmics corresponents. En
aquest sentit, es crearà una comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes
prestacions complementàries.
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del
servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic número 1 que s’adjunta. En el
futur es podran afegir altres annexos que es numeraran com annex tècnic número 2, annex
tècnic número 3 etc. si es considera necessari.
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En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria,
bloqueig o mal funcionament de la xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la
comprovació del correcte funcionament del terminal.
Onzè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI, PRÒRROGUES I RESOLUCIÓ
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura d’aquest
conveni, i operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals.
El conveni té vigència il·limitada. Es podrà resoldre per denúncia prèvia de qualsevol de les parts
amb una antelació prèvia de dos mesos.
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
•

L’incompliment de les clàusules del conveni.

•

El mutu acord de les parts

•

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del
contracte.

Dotzè.- RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d’aquest
conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se
sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Conseller d’Interior

Alcalde de Parets del Vallès

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sergi Mingote Moreno

5. 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, la qual dóna compte de la
contractació de dues persones, per via d'urgència, que han substituït a dues persones de
Serveis Socials, per baixa per malaltia, tot i que es preveu que no superaran els tres mesos
màxim.
Una de les contractacions ha estat per substituir a un monitor educador del Centre Obert, en
què per ara no hi ha cap bossa activa. A causa de l'especificitat del projecte socioeducatiu
d'atenció directa a nens i adolescents en risc d'exclusió social i comptant en aquests
moments del curs amb un monitor en pràctiques, es va procedir a contractar aquesta
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persona coneixedora del projecte i que per part dels usuaris del centre esdevenia un
referent del grup. Actualment s'ha extingit el contracte, ja que ha tornat la persona que havia
causat baixa.
La següent contractació s'ha realitzat per substituir una treballadora familiar per tal de
desenvolupar les tasques dirigides a donar suport social a aquelles persones o famílies en
situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb
problemàtiques familiars especials.
Com en aquest cas l'Ajuntament tampoc compta amb una borsa activa, s'ha contractat a
una persona del Servei Local d'Ocupació, que té el títol d'auxiliar d'infermeria geriàtrica i
està finalitzant el cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de
dependència. Alhora cal dir que els usuaris sent un col·lectiu tan vulnerable i sensible als
canvis ha resultat beneficiós que fos una persona coneguda, ja que ha participat en un dels
anteriors plans d'ocupació realitzats per l'Ajuntament. El contracte va començar el dia 28 de
juny, encara continua vigent, però també li agradaria destacar que en els dos casos són de
durades breus, i per aquest motiu és important el coneixement del servei per part del
treballador contractat estigui ja formalitzat.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que entenen perfectament
que quan es produeix algun tipus de baixa per malaltia o per la raó que sigui és veritat que
els serveis no poden quedar desatesos, i per aquest motiu cal contractar amb una certa
celeritat a les persones que s'han de substituir. Al seu grup li agradaria que l'SLOP tingués
una relació de persones del poble adscrites als diferents tipus de feina i que es pogués
utilitzar aquesta llista. Seria similar al que es fa al Departament d'Ensenyament amb el tema
de la contractació dels professors per les baixes que es produeixen. Seria bo que existís
aquesta relació per als diferents llocs i així es podria produir amb més neutralitat qualsevol
contractació.
Ha entès en l'exposició que la senyora Baez és de Parets. Pregunta si el senyor Almansa és
de Parets, perquè és una plaça de monitor i suposa que de monitors a l'SLOP deuen haver
molts. Voldria que s'aclarís.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup coincideix
plenament amb el que s'acaba de dir. De fet és una reivindicació de fa temps, que es faci
una borsa de treball per cobrir els llocs més sensibles, més urgents o més importants de
l'Ajuntament, així d'una manera àgil es podrien cobrir les baixes que puguin haver.
A vegades quan veus que s'incorpora gent amb caire d'urgència, no saps d'on ve la
persona, en canvi si hi hagués una borsa, aquest dubte no es tindria. La darrera vegada que
CiU va comentar aquesta aspecte se'ls va contestar que es treballaria. Han passat uns
mesos i l'equip de govern torna a presentar més propostes d'inserció en vies d'urgència.
Esperen que la propera vegada se'ls digui i se'ls presenti que s'ha fet la borsa de treball
específica per cobrir llocs de l'Ajuntament i que la persona que entri, ja sigui dos, tres mesos
o el temps que sigui s'agafi de la borsa, així sabran que aquesta persona és de Parets.
Intervé la Regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que la persona que fa
de monitor o que ha fet de monitor en el centre obert no és de Parets, però tal com ha
explicat en la seva argumentació, aquesta persona en aquells moments realitzava les
pràctiques al Centre Obert, i era coneixedor tant del projecte com dels nens que hi van, que
són nens en procés de risc social, molt vulnerables depèn de quin canvi, igual que amb la
gent gran, per aquest motiu van aprofitar que sabien que el contracte era d'una durada molt
petita, era més fàcil tant pels nens com pel centre en sí, pel seu funcionament que la
persona ja fos coneixedora del projecte i que els nens el prenguessin com un referent, per
l'exposat van decidir contractar aquesta persona.
Referent a les preguntes del representant de CiU, explica que el tema de les borses per als
diferents llocs de treball de l'Ajuntament, s'estan fent paulatinament. Hi ha una de
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treballadors/es socials, amb dos casos, un altre d'educador/a social, o sigui que cada
vegada que surten les places l'Ajuntament intenta sempre corregir la manca de borses i
tenir-les actives.
El membres del plenari prenen coneixement dels Decrets següents:
Decret número 2014/842
Assumpte: Recursos Humans. Contractació d’un monitor educador de centre obert (Sr.
Alejandro Almansa Rodríguez)
Exp.: 2014-642 Serveis Generals
Decret número 2014/1007
Assumpte: Recursos Humans. Contractació per urgència d’una treballadora familiar per
substitució (Sra. Jenifer Báez Díaz)
Exp.: 2014-774 Serveis Generals

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
6. Aprovar, si procedeix, els Criteris per a l'adjudicació de la cessió temporal del pis
per a casos d’emergència social
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i exposa que en el Ple de
l'Ajuntament de 24 de novembre de 2011 es va acceptar l'herència atorgada pel senyor
Santiago Capdevila, veí de Parets del Vallès, amb la condició que tots els béns es
destinessin a Serveis Socials a favor de les persones més necessitades i incloïa un pis. Un
cop acceptada l'herència es va encarregar als tècnics de Serveis Socials un estudi en què
s'analitzessin les diferents finalitats a què es podia destinar l'immoble heretat. De l'estudi han
sorgit opcions com un pis d'urgència per a dones maltractades, un pis tutelat per a persones
amb discapacitats psíquiques, un pis tutelat per a joves, habitatge social o un pis d'acollida
d'emergència temporal.
Cadascuna de les possibilitats abarcaven col·lectius de la societat molt vulnerables, que
necessiten els màxims recursos que es puguin oferir com Administració. Finalment i a causa
de la situació que viuen les famílies de Parets, que pateixen processos de desnonament per
manca de recursos econòmics suficients, per poder fer front a la despesa de lloguer i
hipoteca o bé que es troben en situació d'alt risc d'emergència social, s'ha optat per destinar
el pis a l'ús d'estades temporals per emergències socials. Amb aquest objectiu s'han
establert una sèrie de criteris per regular i establir les condicions per l'adjudicació de
l'ocupació, sent el principal objectiu la inclusió de les persones amb especial necessitat
d'atenció, amb la finalitat de garantir un acolliment temporal a les famílies que han patit la
pèrdua del seu domicili habitual, per tal que aquestes disposin d'un temps per buscar un nou
habitatge amb caràcter més estable.
Les persones beneficiàries han de complir una sèrie de requisits dels quals poden esmentar
que són aquelles que es troben en un procés d'execució hipotecària de desnonament per
manca de pagament de la hipoteca de l'habitatge habitual; persones que es troben en un
procés civil de desnonament per manca de pagament de lloguer de l'habitatge habitual i que
ambdós casos tenen una data de llançament ja fixada i degudament notificada; persones
que estan en una situació d'alt risc social en les que per coneixement del cas acreditat amb
un informe tècnic valoratiu de Serveis Socials s'aconselli l'abandonament de l'habitatge
habitual per tal de garantir unes mínimes condicions de vida per les persones del nucli familiar en
risc; persones en situació d'emergència que comportin la pèrdua de l'habitatge temporal
derivades de causes imprevistes com incendi, explosions o enderrocament, que no disposin de
cap alternativa per a l'obtenció d'allotjament, com assegurança.
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La senyora Villa continua explicant que aquestes persones no han de disposar de cap altre
habitatge ni en règim de propietat ni en règim de lloguer.
La durada de la cessió serà d'uns tres mesos i transcorregut aquest temps si el titular continua
en la mateixa situació i amb un informe favorable de Serveis Socials es podrà prorrogar
mensualment la cessió per un període màxim de tres mesos més.
També queda recollida la presentació de les sol·licituds, el procediment d'adjudicació de la cessió
d'ús temporal de l'habitatge i els drets i obligacions de l'Ajuntament i del beneficiari
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor de
l'aprovació dels criteris, i la possibilitat d'ajudar a persones que tinguin una situació
temporalment difícil.
En alguns dels apartats s'hauria d'especificar més bé algun punt, perquè al llegir els criteris més
detingudament després de la Comissió Informativa han observat que a l'apartat sisè s'hauria
d'aclarir quan es diu despeses de subministrament, se suposa que vol dir gas, llum i aigua, però
no queden clares les quotes d'escala, la recollida d'escombraries, i l'IBI, se suposa que aquest
el pagarà l'Ajuntament, però almenys les altres dues qüestions s'haurien d'aclarir, perquè al
posar només subministrament, no queden inclosos altres temes i s'haurien d'especificar per
evitar malentesos.
El NOPP té coneixement que el pis està ocupat per una família, en una situació d'urgència.
Pregunta si l'aplicació d'aquests criteris es farà a partir d'ara, des del Ple, o des de la data que es
va ocupar. Pregunta com es gestionarà el tema a fi de no crear precedents, ni malentesos per
altres moments que es pugui donar.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que aquest és un d'aquells punts
que al seu grup li crea un dilema, ja que es torna a caure una altra vegada en la mateixa situació
que malauradament s'ha repetit en massa ocasions durant la legislatura i es refereix al fet que es
troben en un punt, el qual comparteixen perfectament tot el fons de la proposta, i com molt bé
sap la gent de Serveis Socials CiU s'ha preocupat sobre la situació del pis. Un pis que
l'Ajuntament va rebre en herència al novembre de 2011, i que han trigat tres anys pràcticament
en donar-li ús. Tres anys de situació complicada. Tres anys, en els quals creuen que s'han
estudiat diferents propostes i opcions, totes elles coherents, l'únic que no trobaven coherent era
tenir el pis buit i se li ha de donar un ús. Per tant repeteix que CiU comparteix plenament el fons
de la qüestió, tota la part exposada i els condicionants són prou ajustats, però malauradament el
que no poden tornar a acceptar són les formes en què es presenta el punt. Tornen a trobar-se
que en el Ple es presenta una proposta d'acord d'un fet que ja està consumat, que fa temps que
s'ha adjudicat i que a més a més per més inri, parla pel seu grup municipal, se n'assabenta de
l'ocupació per la gent del carrer.
Com a regidors i representants electes de molta gent que els ha fet confiança ni tan sols sabien
en quina situació estava el pis i no és perquè CiU no s'hagi preocupat, al contrari.
Com ha dit, aquest fet s'ha repetit en diferents ocasions. Per al seu grup les formes són tan o
més importants que el fons i voldrien que aquest fet no es tornés a repetir.
És evident que hi ha hagut una pressió important d'una mobilització ciutadana per part de la
Plataforma. És evident que han aconseguit el que CiU en diferents propostes no ha aconseguit.
S'alegren de la feina que està fent la Plataforma en aquest sentit i que sigui per la via que sigui
que realment a partir del mes passat o de fa dos mesos el pis tingui utilitat.
El senyor Urtusol reitera que es tornen a trobar en la mateixa situació. Comparteixen plenament
el fons, que ningú no tingui cap dubte, però no poden acceptar les formes. Quan hi ha un tema
com aquest l'equip de govern té mitjans per convocar una Comissió Informativa o un Ple de
forma extraordinària. Durant aquesta legislatura només s'ha convocat una sola vegada per donar
nom a un equipament esportiu, que creuen que no era de la rellevància, ni de la importància del
que avui tenen sobre la taula, i per aquest motiu demanen que quan hi hagin temes d'aquest
tipus que se'ls convoqui per valorar-lo, abans de trobar-se novament amb els fets consumats i
sobre la taula. Per tot l'exposat CiU s'absté.
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Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i vota a favor, òbviament. L'Ajuntament
té un pis disponible, i el seu grup se n'alegra, però sí que és veritat com s'ha comentat que
tenen un pis disponible des de l'any 2011, i és una llàstima que s'hagi arribat a aquest punt,
des del punt de vista que ara siguin capaços al cap de tres anys de tenir la documentació
necessària perquè això es pugui fer de forma correcta. No entenen perquè s'ha trigat tant.
Costa d'entendre que havent-hi la necessitat social que hi havia al 2011, que era molt
punyent igual que ara, i que ICV reclamava, i que des del punt de vista social, tenint en
compte que l'Ajuntament no tenia pisos propis per cedir, era una bona cosa.
El senyor Folguera es recorda perfectament del Ple en què es va acceptar el pis, i va dir que
s'havia de donar canya al tema per disposar del pis per emergències socials que puguin
haver-hi. Resulta que passen tres anys i al cap de tres anys tenen un Ordre que marca
aquest punt. Han hagut d'esperar tres anys per tenir un pis disponible. Pregunta si havien
d'esperar tant.
Aquest fet mostra un nivell d'ineficàcia important, una manca d'agilitat important, i li sap greu
per totes aquelles persones que durant aquests tres anys han patit segurament situacions
molt complicades, i que amb el pis des de l'Ajuntament hauria estat capaç de donar solució.
Doncs bé, no han tingut la soltura necessària per fer-lo, fet que lamenta. Tan de bo això
canviï tal com ha comentat el regidor de Convergència i que se'ls faci una mica més de cas,
perquè no pot ser que en un Ple, l'oposició digui les coses clares, remarqui, i torni a
remarcar aquestes qüestions de forma punyent com es va fer en el seu moment i que l'equip
de govern s'ho prengui a la lleugera fins al punt que passin tres anys perquè el pis estigui
disponible.
El seu grup celebra que el pis estigui disponible encara que sigui amb persones que de
moment s'aculliran al reglament amb retard, però després de tres anys, si les coses han
d'anar així potser que es deixi córrer.
Intervé la regidora de Benestar Social, la senyora Villa, i indica que li sembla molt trist que
diguin que l'equip de govern es pren a la lleugera un tema tan delicat com aquest quan
saben que l'equip de govern aposta en polítiques socials des del primer minut, des de fa
molts anys, com a govern, per a les persones més necessitades.
Quant a les diferents possibilitats que hi havia per donar el pis no és fàcil quan només hi ha
un pis, ja que depèn com es destini queda molt curt. Han mantingut reunions amb la
Diputació, amb la Generalitat i amb diferents fundacions per veure la destinació del pis,
mirant les característiques, la utilitat, si es necessitaven recursos econòmics per poder-lo
arreglar o no, en funció de la destinació.
La senyora Villa manifesta que no ha estat fàcil prendre aquesta decisió. Indica que no s'ho
prenen a la lleugera i realment fins ara que no s'han trobat amb el problema, l'Ajuntament ha
salvat els problemes de les famílies sempre sense la necessitat d'aquest pis. Sempre han
donat solució i mai han tingut cap família fora al carrer, tot el contrari han ajudat amb tot el
que han pogut. Ara amb el temps les coses es van agreujant i s'han trobat amb aquesta
família i no s'ho han pensat més i han dit d'anar cap aquí. Tiren la tovallola en altres temes
que tenien i van en aquest sentit. Els agradaria tenir molts més pisos, perquè ara hi ha
famílies que estan en el mateix procés i aquesta persona podrà estar en el pis sis mesos,
quan necessitarien algun altre més i no sap si fins i tot si algun dia prendran algun altre tipus
de decisió. Reitera que no s'ho prenen a la lleugera.
Indica que si el contingut és tan important, ha de dir que ella ja es va disculpar per les
formes i ho diu públicament. Va ser un error seu no haver-lo dit en aquell moment. Si el
senyor Urtusol sap que ella assumeix la seva part de culpa respecte a la desinformació,
perquè volia prendre un altre camí, CiU també ho podria valorar i votar, i li sap greu que no
ho valorin.
Respecte a l'exposat per la senyora Martí sobre l'apartat sisè, explica que s'haurà de recollir
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en les Ordenances, perquè si s'ha d'estipular algun tipus de despesa o quotes, s'ha de tenir
en compte que totes aquelles persones que viuran en el pis, tindran dificultats econòmiques,
i amb les opcions que ha esmentat, Serveis Socials serà qui faci front a les despeses, no
serà mai la família, encara que es reculli a les Ordenances vol que quedi clar.
En aquests moments el públic interromp la sessió amb crits de “no al carrer Adolfo Suárez”.
Es reanuda la sessió i la presidència exposa que les intervencions dels diferents grups van
en la mateixa direcció i l'esperit final el comparteixen tot. Han parlat diverses vegades sobre
el pis, i com es va explicar ha estat un tema d'urgència. Aquests sí que són temes realment
importants i amb aquest aspecte com ha comentat la regidora, ho diu des de la màxima
honestedat, en el moment en el qual es va haver de prendre una decisió, aquesta va ser
ràpida i d'urgència.
Sobre la qüestió de les formes, ha de dir que no només es responsabilitat de la regidora de
Benestar Social, ja que la senyora Villa pertany a un grup municipal i a un equip de govern,
els quals s'han de fer responsables del tema de la informació ràpida o no ràpida, però sí que
és veritat que en la qüestió de fons és indiscutible que al final qui està ocupant i qui ocuparà
el pis són persones que ho necessiten de manera imperiosa, i a més el que s'ha estat fent
fins la possibilitat d'ocupar el pis és el que es continuarà fent, perquè malauradament no hi
ha ni quatre, ni cinc, ni deu, ni quinze pisos, només hi ha un i podrà donar cobertura al cas
més greu d'aquell moment, però s'haurà de continuar en la mateixa línia de treball d'intentar
buscar sortida ja sigui amb altres tipus d'espais, d'albergs, d'ajudes a les persones que tant
ho necessiten. Ho diu convençut que estan tots en el mateix vaixell i han d'anar en la
mateixa línia i l'objectiu és intentar donar la màxima cobertura en uns moments tan difícils a
tota aquesta gent que tant ho necessita.
Evidentment que hi ha temes a millorar, però s'està anant d'una manera molt més
coordinada que s'havia anat mai, des de dintre i des de fora, també amb els col·lectius i amb
les plataformes que treballen amb aquesta línia i que aquesta manera de treball conjunt i
coordinat, el que ha de donar és una millor resposta en aquests moments de tanta
necessitat, per això entén que la voluntat de tothom és aquesta i el que han de fer és
treballar en aquesta línia, que creu que és el volen tots
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CiU)
Per tant,
Relació de fets
Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2011 es va acceptar
l'habitatge ubicat a la plaça Mossèn Pere Batlle, 2, 4t, 2a, de Parets del Vallès, amb destí
exclusivament a prestar serveis socials.
La Regidoria de Benestar Social, una vegada analitzades les diferents finalitats a les quals
es pot destinar l'esmentat habitatge, ha considerat la conveniència de proposar la seva
utilització com a habitatge social d'emergència mitjançant la seva cessió temporal a
persones amb necessitats especials d'atenció.
Atès que l'ús privatiu de l'habitatge està subjecte a l'atorgament d'una ocupació temporal,
que en el cas d'existir una possible pluralitat de beneficiaris ha de tenir en compte els
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència en l'autorització.
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Vista la proposta de criteris de les condicions d'accés a l'habitatge social d'emergència
propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès, ubicat a la plaça Mossèn Pere Batlle, 2, 4t,
2a, de Parets del Vallès, per destinar-lo al servei de residencia d'estada limitada.
Fonaments de dret
El Reglament de Patrimoni dels ens locals estableix els bens que integren el domini públic i
regula la seva utilització.
L'article 25.2,e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local estableix com a
competències pròpies del municipi l'atenció immediata a les persones en situació o risc
d'exclusió social.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar els criteris reguladors per l'adjudicació de l'accés temporal a l'habitatge social
d'emergència, relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció,
ubicat a la plaça Mossèn Pere Batlle, 2, 4t, 2a, de Parets del Vallès.
2. Publicar el present acord i els criteris d'accés al Butlletí Oficial de la Província i a la
pagina web de l'Ajuntament.
Annex
CRITERIS D'ACCÉS ALS HABITATGES SOCIALS D'EMERGÈNCIA, RELACIONATS AMB LA
INCLUSIÓ DE PERSONES AMB ESPECIALS NECESSITATS D'ATENCIÓ

Primer. Objectiu
L'objectiu d'aquests criteris és regular i establir les condicions per l'adjudicació de l'ocupació
temporal de l'habitatge social d'emergència propietat de l'Ajuntament de Parets del Vallès, ubicat
a la plaça Mossèn Pere Batlle, 2, 4t 2a.
L'objectiu d'aquesta cessió d'ús temporal de l'habitatge social d'emergència és la inclusió de
persones amb especials necessitats d'atenció, amb la finalitat de garantir un acolliment temporal
a les famílies que han patit la pèrdua del seu domicili habitual, per tal que aquestes puguin
disposar d'un temps per buscar un nou habitatge amb caràcter estable.
Segon. Persones beneficiàries
L'accés a aquest habitatge va adreçat a unitats familiars que han estat efectivament vivint en un
habitatge situat a Parets del Vallès, on es troben empadronades i han patit un procés de
desnonament per manca de recursos econòmics suficients per poder fer front a la despesa de
lloguer o hipoteca o es troben en situacions d'alt risc d'emergència social.
Per poder ser beneficiàries de la cessió d'ús temporal de l'habitatge social d'emergència, les
persones físiques han de complir els requisits següents, atenent als criteris que fixa l'article 4 del
Decret 141/2012, de 2 de novembre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat
dels habitatges i la cèdula d'ocupació:
•

Unitats familiars, entenent-se per aquest concepte, persones lligades per vincles familiars
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que convisquin al mateix domicili i es trobin
empadronades a Parets del Vallès. En les situacions de risc social, es considerarà com a
unitat familiar la formada per les persones que conformin el nucli familiar en risc.
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• Persones soles només en el supòsit que s'agrupin voluntàriament amb una altra, sempre
que totes dues reuneixin els requisits establerts.
Tercer. Requisits per a l'obtenció de les cessions d'ús temporals dels habitatges
Per poder ser adjudicatàries de les cessions d'ús temporals dels habitatges, les persones
físiques han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud els requisits següents:
1. Trobar-se en una situació de necessitat d'habitatge d'emergència
Es considera que es troben en aquesta situació les persones o unitats familiars afectades per
un procés de desnonament, amb data efectiva de sortida del domicili o altres situacions de
necessitat d'habitatge de màxima emergència, amb les condicions següents:
a) Procés civil de desnonament per manca de pagament de lloguer de l'habitatge habitual amb
data de llançament fixada i degudament notificada.
b) Procés d'execució hipotecària de desnonament per manca de pagament de la hipoteca de l
'habitatge habitual amb data de llançament fixada i degudament notificada.
c) Situacions d'alt risc social en les quals el pla de treball i el coneixement del cas aconselli
l'abandonament de l'habitatge habitual per tal de garantir unes mínimes condicions de vida per
les persones del nucli familiar en risc.
En aquest supòsit, la situació d'alt risc social ha d'anar acreditada mitjançant un informe tècnic
valoratiu del cas concret.
d) Situacions d'emergència que comportin la pèrdua de l'habitatge temporal derivades de causes
imprevistes (incendi, explosions o enderrocament), que no disposin de cap alternativa per a
l'obtenció d'allotjament, com assegurança.
2. No disposar de cap altre habitatge ni en règim de propietat ni en règim de lloguer
Quart. Durada de les cessions d'ús temporal de l'habitatge
El termini de la cessió d'ús de l'habitatge serà de 3 mesos, a comptar des del dia següent a la
notificació de la resolució d'Alcaldia o regidor/a en qui delegui, per la qual s'adjudica la cessió
d'ús temporal.
Transcorreguts els 3 mesos, si la persona titular de la cessió continua complint totes les
condicions que van motivar la cessió d'ús de l'habitatge, i així ho comunica mitjançant escrit
presentat davant del Registre General de l'Ajuntament de Parets del Vallès, amb una antelació
de 15 dies a la data de venciment de la cessió, es podrà prorrogar mensualment la cessió per
un període de pròrroga màxim de 3 mesos mitjançant resolució d'Alcaldia o regidoria en qui
delegui, sempre que s'emeti informe favorable de serveis socials, atenent a les circumstàncies
de la persona beneficiària.
Si abans del transcurs dels 3 mesos, o en el seu cas, de les pròrrogues autoritzades, el titular
de la cessió d'ús temporal vol renunciar a la cessió, ho ha de comunicar a l'Ajuntament, amb 15
dies d'antelació, mitjançant la presentació del corresponent escrit davant del Registre General
de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
Cinquè. Presentació de sol·licituds
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1. La sol·licitud per obtenir la cessió d'ús temporal cal presentar-la davant del Registre General
de l'Ajuntament de Parets del Vallès, d'acord amb el model normalitzat, aprovat mitjançant
resolució d'Alcaldia, el qual ha d'anar acompanyat de:
•

Còpia confrontada del DNI o NIE de tots els membres majors d'edat de la unitat familiar,
o persones soles sol·licitants.

•

Còpia confrontada del document judicial que ordena i fixa data de llançament.

•

Altra documentació que acrediti la situació d'emergència de necessitat d'habitatge.

2. Un cop rebudes les sol·licituds per part de l'equip tècnic de serveis socials, aquest les
avaluarà en el termini de 5 dies hàbils i emetrà proposta d'adjudicació.

Sisè. Procediment d'adjudicació de les cessions d'ús temporal d'habitatge
1. El procediment de selecció per a l'adjudicació de les cessions d'ús temporals es realitzarà
d'acord amb l'ordre d'arribada de les sol·licituds de les persones que, trobant-se dins dels
supòsits de persones beneficiàries, d'acord amb aquests criteris d'accés, reuneixen els requisits
per a l'obtenció de les cessions d'ús temporals per l'ocupació dels habitatges, i d'acord amb
l'informe emès per part de Serveis Socials.
2. Per resolució d'alcaldia o regidoria en qui delegui, s'adjudicaran les cessions d'ús temporals
dels habitatges.
A la resolució d'adjudicació de la cessió d'ús s'hauran d'indicar obligatòriament els extrems
següents:
a) Nom, cognoms i DNI o NIE dels titulars de la cessió.
b) Identificació de l 'habitatge adjudicat.
c) Import de la quota mensual en concepte de cessió de l'habitatge.
d) Obligació del pagament de les despeses de subministraments i manteniment.
e) Termini de la cessió i possibilitat de pròrroga.
Setè. Quota mensuals de la cessió d'ús temporal i quota de subministraments i
manteniment
Els usuaris beneficiaris de la cessió temporal de l'habitatge hauran d'abonar a partir del segon
més d'ocupació, la quota mensual establerta anualment mitjançant acord de l'òrgan competent
de l'Ajuntament, i no podrà superar el 30% dels ingressos de la unitat familiar o persones soles
beneficiàries.
El primer mes d'ocupació s'estableix una reducció del 100% de la quota.
A més de la quota les persones adjudicatàries hauran de fer front de les despeses de consums
dels habitatges, poden sol·licitar ajuts socials per aquests concepte.
Vuitè. Extinció de la cessió d'ús temporal
1. La cessió d'ús temporal s'extingirà en els supòsits següents, sense que generi dret a
indemnització ni a compensacions de cap mena:
a) Renúncia expressa i escrita formulada pel titular de la cessió d'ús temporal, presentada
davant del registre d'entrada de l'Ajuntament.
b) Manca de pagament de la quota de cessió i/o de la quota de subministraments i
manteniment.
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c) Finalització del termini de la cessió.
d) Mort o incapacitat sobrevinguda del titular de la cessió d'ús temporal.
En aquest cas en mantindrà la cessió pel termini establert, a nom d'una persona major d'edat
de la unitat familiar amb les mateixes condicions fixades en el moment de formalització de la
cessió.
2. La declaració d'extinció de la cessió s'haurà de realitzar mitjançant resolució d'Alcaldia o
regidoria en qui delegui.
Novè. Drets de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Parets del Vallès gaudirà dels drets següents mentre duri la cessió d'us
temporal:
a) Requerir als titulars de les cessions d'ús temporals la presentació de tota la documentació
que es consideri pertinent pel servei de promoció social per tal de verificar el correcte
compliment de les obligacions que corresponen a les persones titulars de les cessions d'ús
temporals.
b) Extingir la cessió d'ús temporal en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions de les
cessions d'ús temporals.
Desè. Obligacions de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Parets del Vallès haurà de garantir la pacífica possessió de I'habitatge.
Onzè. Drets dels beneficiaris del servei de les cessió d'ús temporals
Les persones beneficiaries de les cessions d'ús temporals gaudiran dels drets següents:
a) Fer ús de l'habitatge indicat a la resolució d'adjudicació de la cessió.
b) Rebre l'habitatge en condicions de funcionament i condicionament.
c) Disposar de les claus de l'habitatge indicat a la resolució d'adjudicació i de la porta general
d'entrada.
Dotzè. Obligacions dels beneficiaris del servei de les cessió d'ús temporals
1. Les persones beneficiàries de les cessions hauran de complir amb les obligacions següents:
a) Mantenir en condicions òptimes de conservació i neteja l'habitatge indicat a la resolució de
cessió.
b) No realitzar obres ni modificacions de cap tipus que afectin l'estructura de l'habitatge sense
l'autorització de l'Ajuntament de Parets del Vallès.
c) Retornar l'habitatge a l'Ajuntament de Parets del Vallès, un cop finalitzada la cessió d'ús, en
les mateixes condicions en què es va lliurar.
d) Permetre l'accés a I'habitatge del personal autoritzat per l'Ajuntament de Parets del Vallès.
e) No transmetre per qualsevol títol la cessió d'ús temporal a terceres persones.
f) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi referit a les circumstàncies subjectives del
titular de la cessió d'ús temporal acreditant-lo mitjançant la documentació pertinent.
g) Fer efectiu el pagament de la quota de cessió i de la quota de subministraments i
manteniment corresponent, en els termes que preveu la resolució de cessió.
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h) Facilitar, sempre que es sol·liciti per part de l'Ajuntament, aquella informació que sigui
necessària per avaluar el correcte compliment de les obligacions indicades per part del titular
de la cessió d'ús.
i) Vincular obligatòriament la quota de cessió i la quota de subministraments i manteniment
amb un compte d'una entitat financera, i que sigui coincident amb un compte amb ingressos
declarats, qualsevol que sigui la seva procedència, ja sigui pública o privada.
j) Participar en un Pla de treball conjuntament amb els serveis socials municipals, durant el
temps de durada de la cessió d'ús, amb l'objectiu de donar suport a la unitat familiar per tal
que en el mínim període possible de temps pugin accedir a un habitatge amb caràcter
estable.
k) Compromís de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys d'acceptació de
qualsevol oferta laboral que no sigui incompatible amb el seu perfil professional. (En el pla de
treball que s'estableixi amb la família es farà un seguiment conjuntament amb la persona, de
la recerca activa de feina, a través de la OTG i l'SLOP i altres xarxes d'ofertes laborals).
l) No tenir animals domèstics en el domicili.
L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar la rescissió de la cessió de l'habitatge,
previ informe dels serveis municipals implicats, mitjançant resolució de l'Alcaldia o regidoria en
qui delegui, essent necessari l'atorgament d'un tràmit d'audiència de deu dies hàbils al titular de
la cessió.
Tretze. Règim jurídic
L'habitatge objecte de la cessió d'ús temporal, té la naturalesa de béns de domini públic, i els
acords d'ocupació temporal de l'habitatge tenen naturalesa administrativa, que origina una
situació de possessió precària essencialment revocable, que es regula per la normativa pròpia
del bens de domini públic, i per aquests criteris, sens perjudici de l'aplicació supletòria de la
normativa de dret civil, en el que no s'oposi a l'anterior.
L'Ajuntament disposarà de les facultats que li atorga la normativa administrativa per a l'execució
dels seus acords.
Parets del Vallès, 16 de juny de 2014

7. Acordar, si correspon, la Constitució del Consell d’Infants de Parets del Vallès
Pren la paraula la regidora d'Ensenyament, la senyora Lloret, i proposa l'aprovació de la
constitució del Consell d'Infants de Parets del Vallès, com un òrgan de participació nou,
encomanar als membres fundadors del Consell d'Infants conjuntament amb els Serveis
Jurídics de l'Ajuntament la redacció del Reglament de funcionament, que necessitarà el
Consell d'Infants i posteriorment es notificarà l'acord tant als centres educatius del municipi
com als consellers fundadors.
Per tal de clarificar per què es vol constituir el Consell d'Infants a les persones que els
escolten, explica que persegueixen diferents objectius. Un és fomentar la participació dels
infants en els afers del municipi, un altre millorar Parets amb la incorporació dels punts de
vista dels nens i les nenes. Volen que els consellers aprenguin el funcionament de les
institucions democràtiques, sobretot la de l'Ajuntament per contribuir a formar persones
capaces de viure i conviure en una comunitat, per promoure els hàbits i les actituds
dialogants dels infants i ajudar-los en l'adquisició de competències i habilitats socials, com
poden ser parlar en públic, saber escoltar, tenir en compte diferents punts de vista,
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expressar opinions pròpies, buscar informació, treballar en equip, etc. Fins ara per
aconseguir aquests objectius i fer camí van demanar assessorament a la Diputació de
Barcelona. Després posar-se en contacte amb persones de Parets vinculades al teixit
educatiu per tal de recollir les seves opinions, les seves propostes i futures col·laboracions
que surtin de la participació de la participació ciutadana de les persones més adultes.
En aquest cas per exemple han aconseguit que una de les persones com el Miquel Pérez,
vinculat en el món educatiu del municipi, i també el comunicatiu, s'encarregui d'aquesta part
que seria la promoció del Consell d'Infants a nivell comunicatiu.
Després de fer aquests passos van proposar i demanar a les sis escoles d'infantil i primària
del municipi la seva opinió i participació i totes les escoles van decidir formar-ne part i elles
van ser les encarregades d'escollir democràticament els consellers fundadors.
Cada escola proposa un alumne de cada grup de cinquè i sisè de primària, i tenint en
compte que hi ha sis escoles d'una línia i altres són de dues línies, el nombre de consellers
fundadors són divuit.
La primera trobada dels divuit consellers amb els dinamitzadors va ser al febrer d'aquest any
a l'escola Pau Vila i posteriorment s'han fet quatre trobades més i del resultat de les cinc
trobades que s'han realitzat en el curs escolar els consellers, la feina que han presentat es
va lliurar a l'alcalde el 10 de juny a la Sala de Plens, i els documents que van lliurar els
infants van ser la llista de temes que preocupen als consellers i conselleres sobre Parets,
que els han consensuat abans amb els seus companys d'escola, no és només una cosa
pròpia d'ells, sinó en representació dels seus companys. També els van lliurar la proposta
dels Estatuts del Consell d'Infants de Parets, que és amb la qual treballa el Servei Jurídic de
l'Ajuntament. També la carta de com a de ser un bon conseller, com ells consideren les
qualitats que han de tenir els nous consellers, quan es vagin renovant i també els van lliurar
la proposta del logotip del Consell d'Infants de Parets. Finalment presenten la proposta de
creació i el funcionament del Consell per tal que posteriorment fos aprovada pel Ple, que
avui és l'acord que es proposa.
Tots els grups voten a favor.
La presidència indica que tots els grups donen suport al Consell d'Infants. Tant la regidora
com ell personalment van tenir l'oportunitat d'estar en la sessió inaugural. Una experiència
molt enriquidora. Els nens i les nenes del municipi ho van treballar molt per presentar les
propostes, en un moment que interessa a tots transmetre valors, com el valor a la
constància, al treball, a l'esforç, és important que des d'una mirada més àmplia arribin
diferents propostes.
D'altra banda poden parlar del teixit educatiu que també ha estat molt enriquidor. Tenir
aquesta mirada que va per sota de la cintura, moltes vegades, que va a mitja alçada, perquè
vol dir que moltes vegades els infants veuen coses que els adults no veuen i els fan veure
les coses d'una manera diferent i sempre és més enriquidor.
Per l'exposat,
Relació de fets
En la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Personals de 14 de gener de 2014 es va
presentar el Projecte del Consell d’Infants de Parets del Vallès.
El Consell d’Infants és l’òrgan de participació dels nens i nenes de Parets del Vallès,
mitjançant el qual expressen la seva opinió i participen de la vida ciutadana, per tal de
contribuir amb la seva visió a millorar el seu entorn més proper i créixer tot aprenent les
normes i els valors de la participació democràtica.
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La Regidoria d’Educació conjuntament amb els consellers fundadors del Consell d’Infants
del curs 2013/2014 han redactat una proposta de constitució, de membres i de
funcionament del Consell d’Infants.
El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Parets del Vallès recull en el seu
article 23 la constitució del Consell d’Infants com un consell sectorial amb característiques
singulars atesa la composició principal dels seus membres.
Fonaments de dret
Reglament municipal de participació ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament i publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de 5 de desembre de 2006.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Aprovar la constitució del Consell d’Infants de Parets del Vallès, com a òrgan de
participació sectorial, per tal d’incorporar les vivències de la població infantil i afavorir la
intervenció dels nois i noies en els debats respecte qualsevol actuació municipal, així com
d’informar i escoltar l’opinió d’aquests sobre totes les actuacions d’altres administracions
públiques que actuen a la ciutat.
2. Encomanar al Consell d’Infants de Parets del Vallès, conjuntament amb els serveis
jurídics de l’Ajuntament, la redacció del seu Reglament de funcionament, i la seva
composició, d’acord amb les propostes formulades pels consellers fundadors que consten
en document annex.
3. Notificar el present acord als centres educatius del municipi, i notificar personalment als
consellers fundadors.
ÀREA DE VIA PUBLICA I COHESSIO TERRITORIAL
8. Donar compte del Projecte de l’aparcament del cementiri
Pren la paraula el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i exposa
que tal com es va explicar àmpliament a la Comissió Informativa es tracta d'un projecte de
rehabilitació i pavimentació de l'actual aparcament de terra del cementiri, amb la
incorporació de passos de vianants, zones enjardinades i llums.
La Junta de Govern, en data 7 de maig de 2014, aprovar el següent:
1. Estimar parcialment l'escrit d'al·legacions presentat per Nova Opció per Parets en data 30
de setembre de 2013, d'acord amb l'informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
2. Aprovar inicialment el Projecte refós d'urbanització de l'aparcament del cementiri
municipal d'acord amb les modificacions tècniques derivades de l'estimació parcial de les
al·legacions presentades i les millores tècniques que s'incorporen, amb un pressupost de
99.228,98 € IVA inclòs que es desglossen en 82.007,42 € de base imposable i 17.221,56 €,
corresponents a l’IVA, i amb consignació pressupostària suficient a la partida 2212 164 60908
(Aparcament del cementiri) del pressupost municipal vigent.
3. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i la seva inserció en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i en la web municipal. Finalitzat el termini sense que s'hagi presentat al·legacions
aquest quedarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
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4. Acceptar el compromís presentat per GAUDIR COSTA, SL en qualitat de propietària de les
finques ubicades al Sector UP 7 “El Cementiri” donen el seu consentiment a que l'ajuntament
avanci les obres d'urbanització, i comprometent-se a assumir el pagament de les obres
extrasectorials avançades que coincideixi amb el concepte previst en el projecte d'urbanització,
en el percentatge que correspongui a la seva propietat d'acord amb les obligacions
urbanístiques i en el moment en que iniciï voluntàriament l'execució del sector.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa el que ja va comentar en la
Comissió Informativa. En primer lloc dir que la zona del cementiri és veritat que quan hi ha dies
de pluja es produeixen arrossegaments, però també han de tenir en compte que el
manteniment que s'ha realitzat és zero, com en altres parts del municipi, i els espais que tenen
sauló necessiten manteniment, probablement això no s'ha donat i els problemes s'han agreujat.
S'ha de buscar una solució per millorar-lo al marge de la manca de manteniment també és
veritat, però farà un parell d'observacions importants. La primera que és un projecte redactat
pel tècnic Josep Cantallops, un arquitecte que no cal dir que és una persona molt coneguda, i
el projecte té un contingut important, per aquest motiu se li hauria d'haver consultat o plantejat
el problema que es produïa, per veure les soluciones que apuntava, perquè no és gaire de
rebut i és faltar al projecte inicial d'un tècnic concret esmenar-lo d'una manera o altra.
Si la persona no hi fos, si fos morta es podria buscar un altre tècnic, però s'hauria d'haver
consultat al senyor Catallops i explicar-li els problemes i veure quina solució proposava.
En el moment que es va redactar el projecte, aquest espai estava pensat per aparcament
només per als dies d'enterrament, després s'ha convertit en un espai d'aparcament més
habitual.
Al NOPP no li sembla correcte des del punt de vista estètic prescindir d'un espai tan bonic com
aquest amb sauló, al marge dels arrossegaments. Els cementiris mediterranis més macos i
importants són cementiris que tenen els seus espais interiors i els accessos amb sauló. El seu
grup entén que aquesta característica no s'hauria de perdre, perquè el més fàcil, senzill i
quotidià del món és asfaltar i tirar milles, però s'haurien de fer els esforços possibles per
respectar un espai d'aquest tipus, que és una entrada tova al cementiri, i per mantenir-lo, ja que
és un espai bonic i sobretot que en el seu procediment hi hagi manteniment, que no s'ha donat
el cas, almenys en el dia a dia, ja que s'ha fet quan ha estat molt deteriorat i s'ha recuperat,
però en el dia a dia no s'ha portat a terme i els espais sauló necessiten un manteniment, sinó
del dia a dia, sí continu.
El NOPP discrepa molt de la proposta per les dues qüestions exposades, de no respectar el
projecte del senyor Cantallops, i perquè s'hauria de rumiar una mica el paisatge del poble i
s'hauria de preservar l'accés de sauló al cementiri. Aquesta és l'opinió del seu grup.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que és un equipament que ha
provocat una sèrie d'inconvenients i mal de caps als veïns de la zona.
Un equipament no ha d'afectar els veïns, sinó que han d'estar contents i que se sentin bé. CiU
ha rebut bastants queixes sobretot quan hi ha pluges fortes, a causa de l'arrossegament de
terres.
CiU creu que l'equip de govern hauria d'haver trobar un punt mitjà entre el projecte original i el
proposat. En ambdós casos, tant en un com en l'altre s'ha de realitzar un manteniment, perquè
el projecte que es proposa també necessitarà manteniment, perquè la pintura amb la qual es
pintarà l'asfalt també tindrà un desgast. Sinó és així rectificarà el que ha dit.
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Reitera que s'hauria d'haver trobat un terme mitjà, perquè es passa d'un equipament en una
zona verda a una zona dura. A vegades hi ha un excés de zona dura i per aquest motiu es
podia haver trobat un terme mitjà.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que coincideix amb el que
s'acaba de dir aquí. Realment és una zona que per entrar al cementiri que sigui tan dura com
tirar ciment, francament és un tema discutible. El tema del manteniment, és aquí on tots
coincideixen una mica, ja que serà més econòmic, més fàcil de fer amb aquest tipus
d'aparcament, però realment no agrada tirar ciment sistemàticament sobre Parets com es fa
constantment en places i racons, ciment i més ciment. S'haurien d'haver esforçat una mica més
amb mitjans, més còmodes per tots, ja que el ciment a Parets és una qüestió que supera tants
anys de no voler fer manteniment, d'estalviar per qui i trobar-se amb zones molt dures.
A l'any 2011 per petició d'alguns ciutadans de Parets es va comunicar que al mateix cementiri hi
havia grans mancances. Es realitzen inversions en el tema de l'aparcament, que s'ha de fer, ja
que el sauló té problemes importants a nivell de regateres quan plou molt, però la sala de
vetlles del cementiri té moltes mancances, està antiquada i és inapropiada. Quan entres a la
sala de vetlles directament es veu el difunt. Ho diu pels tècnics, no és una qüestió personal,
sinó que és un tema que li han dit persones afectades i tècnics del mateix cementiri que s'han
donat compte que tenen un cementiri molt deixat de la mà de Déu. Està bé que es faci
l'aparcament, però estaria bé que fossin capaços de dedicar-se una mica més a altres
equipaments del mateix cementiri que ara mateix estan molt deixats.
Intervé el regidor de Via Pública i Cohesió Territorial, el senyor Juzgado, i manifesta que ja sap
que és un donar compte i que és un debat que han mantingut moltes vegades, sobretot amb la
portaveu del NOPP, però vol aclarir sobre les opinions, que són tan respectables les del NOPP
com les de l'equip de govern quant al tema, però no pot acceptar que digui que el manteniment
és zero, ja que és fals. Ho han parlat moltes vegades, i el manteniment de la zona és continu,
es realitza diverses vegades a l'any, però evidentment no es fa cada dia, ni es va amb un camió
de sauló, però d'aquí a dir que el manteniment és zero, assegura que no és així.
La senyora Martí sap també la dificultat del terreny, ja que no és pla, fa pendent i quan plou fort
no només corre i es desplaça el sauló, sinó que creen uns reguerots, que fan impracticable
circular amb cotxe, i els equipaments s'han de poder gaudir i utilitzar.
Sap que no s'entendran i que no comparteixen les mateixes opinions, però només volia aclarir
el tema del manteniment, el qual no és zero. No és cert, però sí que és veritat que el material
que es proposa no és pintura, no va pintat, sinó que és un colorant que porten els mateixos
asfalts, i com es va explicar a la Comissió Informativa es buscarà un color terròs molt similar al
color del sauló. Serà dur i compacte i farà la funció a la qual es destina que és un aparcament,
perquè últimament, el lloc des de fa molt de temps com aparcament és difícil, i és intransitable
cada vegada que hi ha pluges.
La presidència indica que és bo que hi hagi debat i el Ple és per això, però moltes vegades
quan es diu que el camí que s'agafa és el més fàcil, ha de manifestar que a vegades la senyora
Martí, depèn quin tipus d'oposició hi tira milles, és el més fàcil, enlloc d'aportar propostes que
siguin més coherents.
L'equip de govern creu que si en alguna cosa han trigat molt ha estat en realitzar aquesta
actuació històrica en aquest indret del cementiri, perquè si el que han de fer és escoltar els
veïns, l'equip de govern ho fa, no només els que viuen a cinquanta metres o els que viuen a
vint, sinó a tothom que és usuari de l'esmentat espai, els quals diuen que fa molt de temps que
aquesta actuació s'havia d'haver realitzat i potser sí que s'hauria d'anar a buscar al senyor
Cantallops. Hi ha qui va decidir que vingués el senyor Cantallops a dissenyar l'aparcament, que
probablement en el seu moment podia donar el seu ús, però en aquest cas han de saber quina
època es viu al municipi, com en el de tots a Catalunya, i evidentment s'han d'optimitzar els
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recursos, i no malbaratar recursos és importantíssim.
És una actuació curosa, que cuida l'entorn i el disseny. Han rebut un gran percentatge de
queixes en els últims anys sobre l'indret de l'aparcament del cementiri, pel seu estat, perquè
encara que es mantenia quan venien dues tamborinades importants es malmetia.
És important que l'actuació es s'efectuï amb la màxima celeritat. Sinó està equivocat abans que
acabi l'any s'haurà executat, fet que és una bona notícia per tots els veïns que podran fer un ús
adequat de l'espai. Afegeix que fa molts anys que s'havia d'haver fet una actuació com aquesta.
El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de l'acord de la Junta de Govern, de data 7 de maig
de 2014, següent:
“Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal del NOPP, i
aprovar el Projecte refós d'urbanització de l'aparcament del cementiri municipal
Relació de fets
En data 18 de juliol de 2013 la Junta de Govern va acordar aprovar inicialment el projecte
d’urbanització de l’aparcament del cementiri municipal, redactat pels Serveis Tècnics
municipals d’Urbanisme i Habitatge, amb un pressupost d'execució material de 77.257,03 €
IVA exclòs
L’esmentat expedient s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
un anunci publicat al BOP, de 31 de juliol de 2013, al tauler d’edictes de l’ajuntament i a la
web municipal.
Durant el termini d'exposició pública en data 30 de setembre de 2013, Nova Opció per
Parets va formular escrit d'al·legacions, el qual ha estat informat en data 22 d'abril de 2014
pels Serveis Tècnics Municipals i del que es desprèn en relació a les mateixes l’estimació
parcial d'aquestes, en el sentit següent:
1.- Que es prorrogui el termini d’informació pública ja que ha coincidit plenament amb el mes
d’agost i, que s’informi a tots els grups municipals d’aquest projecte.
2.- La necessitat d’encarregar al propi Lluís Cantallops (autor del projecte del parc) la
remodelació de l’aparcament i l’espai d’accés al cementiri municipal.
3.- Que no es renunciï a l’acabat de sauló que actualment té el Cementiri
- Respecte els apartats 1 i 2, resten desestimades d'acord amb el següent:
Pel que fa al termini d’informació pública, el projecte d’urbanització de l’aparcament del
cementiri municipal redactat pels serveis tècnics té la consideració d’obra local ordinària,
d’acord amb el que disposa l’article 234.1 del Decret Legislatiu 2/2003, del Text refós de la
Llei municipal de règim Local. A diferència de les obres d’urbanització, que es regeixen per
la legislació urbanística, els projecte d’obres locals ordinàries regulen el seu procediment
d’aprovació en els articles 235.2 de l’anterior text legal, i l’article 37 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis locals, els quals estableixen que el termini d’informació pública és de
trenta dies com a mínim, sense que es contempli la seva ampliació per la seva coincidència
amb el mes d’agost.
D’altra banda, pel que fa a la redacció del projecte d’urbanització de l’aparcament, des que
el juny de 1985, Lluís Cantallops i Miquel Simón Aspar van redactar el projecte del Parc del
Cementiri i posteriorment es va executar, s’han realitzat diverses intervencions tant al propi
cementiri com al seu entorn.
Respecte l'apartat 3 de l'escrit d'al·legacions, s'estima parcialment proposant-se la
modificació del color de l'asfalt de l'aparcament per donar-li un color similar a un àrid natural
i mantenir l'aparença que té actualment.
Així mateix, d'acord amb l'informe tècnic emès, respecte al projecte inicialment aprovat es
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proposa modificar la instal·lació elèctrica dels banys existents actuació que suposa una
modificació a la baixa del pressupost inicial de l'obra.
Per part del Serveis tècnics municipals s'ha redactat el projecte refós d'urbanització de
l'aparcament del cementiri municipal d'acord amb les modificacions tècniques derivades de
l'estimació parcial de les al·legacions presentades i les millores tècniques que s'incorporen,
amb un pressupost d'execució per contracte de de 82.007,42€ IVA inclòs.
D'acord amb el Text refós del Pla Parcial urbanístic del sector UP 7, l'àmbit de l'aparcament
de cementiri és un àmbit extrasectorial amb l'obligació del promotor d'executar la seva
urbanització d'acord amb les característiques establertes en la documentació urbanística
En data 22 de gener de 2014 (RE 645) GAUDIR COSTA, SL en qualitat de promotor del Pla
Parcial Urbanístic del Sector UP 7 “El Cementiri”, exposa la impossibilitat actual d'assumir
l'execució urbanística i autoritza a l'Ajuntament a avançar les obres d'urbanització,
comprometent-se a assumir el pagament de les obres extrasectorials avançades que
coincideixi amb el concepte previst en el projecte d'urbanització, en el percentatge que
correspongui a la seva propietat d'acord amb les obligacions urbanístiques i en el moment
en que iniciï voluntàriament l'execució del sector.
Els Serveis Jurídics municipals han emès informe al tràmit d'aprovació del projecte
d'urbanització de l'aparcament del cementiri, així com a la conformitat i compromís emes per
GAUDIR COSTA, SL, el qual serà condició de l'atorgament de llicència d'obres
Per a la realització d'aquestes obres hi ha crèdit suficient a la partida 2212 16413 60908Aparcament cementiri del pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
L'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix el procediment per l'aprovació dels
projectes d'obres locals.
De conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 28 de desembre de 2011, la Junta de
govern té delegada la competència per l'aprovació dels projectes d'obres ordinàries i per a
tota la tramitació dels expedients de contractació
i concessió d'obres, serveis,
subministraments, consultoria sempre que el seu import superi els 6.000,00 euros.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Estimar parcialment l'escrit d'al·legacions presentat per Nova Opció per Parets en data 30
de setembre de 2013, d'acord amb l'informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
acord.
2. Aprovar inicialment el Projecte refós d'urbanització de l'aparcament del cementiri
municipal d'acord amb les modificacions tècniques derivades de l'estimació parcial de les
al·legacions presentades i les millores tècniques que s'incorporen, amb un pressupost de
99.228,98 € IVA inclòs que es desglossen en 82.007,42 € de base imposable i 17.221,56 €,
corresponents a l’IVA, i amb consignació pressupostària suficient a la partida 2212 164 60908
(Aparcament del cementiri) del pressupost municipal vigent.
3. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i la seva inserció en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament i en la web municipal. Finalitzat el termini sense que s'hagi presentat al·legacions
aquest quedarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
4. Acceptar el compromís presentat per GAUDIR COSTA, SL en qualitat de propietària de les
finques ubicades al Sector UP 7 “El Cementiri” donen el seu consentiment a que l'ajuntament
avanci les obres d'urbanització, i comprometent-se a assumir el pagament de les obres
extrasectorials avançades que coincideixi amb el concepte previst en el projecte d'urbanització,
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en el percentatge que correspongui a la seva propietat d'acord amb les obligacions
urbanístiques i en el moment en que iniciï voluntàriament l'execució del sector.
5. Notificar el present acord als interessats que consten a l'expedient.”
9. Aprovar, si escau, la inversió en estalvi energètic (P5E) per a la implantació de
tecnologia Led en alguns punts de llum del municipi i el seu estudi econòmic
Pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Cayuela, i llegeix la proposta d'acord
sobre la inversió en estalvi energètic (P5E) per a la implantació de tecnologia Led en alguns
punts de llum del municipi i el seu estudi econòmic.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup s'abstindrà,
perquè fa quatre dies que es va adjudicar el contracte de subministrament i passa el mateix
que amb el contracte de les escombraries, d'un import molt elevat i després de fer unes
bases complicadíssimes, fa quatre dies que s'adjudica i al cap de quatre dies es modifica el
contracte i a més d'un apartat que precisament el NOPP havia demanat que s'introduís, que
era la qüestió dels lets, resulta que se'ls va dir que no en el moment de l'adjudicació i ara
han passat quatre dies de l'adjudicació del contracte i pel que sembla hi ha uns determinats
punts de llum que seran amb lets.
La veritat és que el seu grup no entén gaire què passa, ni veu clares les modificacions, ni
veu clar que de quatre dies de l'adjudicació d'un contracte s'hagi de modificar.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que tot i l'exposició tan amplia i
tan clara del regidor, vol fer unes apreciacions com a informació general per no perdre de
vista de què parlen i d'on venen.
Parlen del contracte més important que l'Ajuntament ha formalitzat en aquesta legislatura.
Un concurs que sortia amb un preu de licitació al voltant dels 6.000.000 euros, el qual es va
adjudicar el dia 28 de novembre de 2013, o sigui que fa sis mesos de la seva adjudicació,
per una baixada per sobre del 25%. En aquell moment ja van dir la baixada era molt
important respecte al preu de licitació, preu que sortia d'un estudi ampli i rigorós i sinó fet sí
que costejat per la Diputació. Tal com deia, s'adjudica el 28 de novembre de 2013, i tota
l'execució de l'obra que s'ha de portar a terme per aconseguir aquest estalvi amb eficiència
energètica es comença a produir el 24 de febrer, fa pràcticament tres mesos, i tres mesos
desprès es troben amb la sorpresa que es presenta dins de l'apartat P5E una proposta per
millorar l'estalvi a nivell d'eficiència energètica, que representarà en 423 punts un estalvi
energètic proper al 65%.
Es pregunta com s'aconsegueix aquest estalvi i es respon que amb llums lets, que
curiosament tot just abans de l'adjudicació del concurs, en una Comissió Informativa
específica per tractar el punt, els diferents grups de l'oposició van presentar la proposta i
se'ls va dir que era un tema molt novedòs, que s'havia de valorar, que faltava un temps per
desenvolupar-lo.
A CiU li sorprèn que un tema tan important com aquest, en quatre dies s'hagi pogut
desenvolupar i es tingui la confiança i la tranquil·litat que fa quatre mesos no es tenia.
És conscient que diran que aquí no hi ha cap risc per part de l'Ajuntament perquè el cost,
l'escomesa, i les juntes les assumeix l'adjudicatari, i en qualsevol cas si això no funciona
com ha de funcionar a l'Ajuntament no li costarà ni cinc cèntims. Al seu grup no li preocupa
tan si s'estalviaran cinc cèntims o dos, el que li preocupa és un contracte de serveis, que la
gent del poble no percep si la factura de la llum es paga amb un 2% més o menys, el que
percep la gent del municipi és pròpiament el que dóna el servei i en aquest cas és
enllumenat públic i des que s'han començat a executar les obres hi ha moltes incidències,
les quals afecten directament a la gent de qualsevol barri que surt al carrer, i es troba
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pràcticament dia sí i dia també zones concretes al carrer sense gens de llum, amb tot el que
els representa.
A CiU li preocupa sobretot el servei per sobre del cost energètic. Al seu grup no li agradaria
que el servei es convertís en un segon cas, tal com ha exposat la regidora del NOPP, d'un
contracte que també va formalitzar l'anterior equip de govern tres mesos abans de finalitzar
la legislatura amb un recorregut de deu anys, que tal i com l'equip de govern fa un moment
que han reconegut que es va adjudicar per sota del preu real de mercat, que havia de
disposar el servei, i avui es troben lligats de mans i peus, perquè si ho tornen a licitar
qualsevol adjudicació serà a l'alça, perquè es va adjudicar per un preu que no es
corresponia i no els agradaria tornar-se a trobar amb l'adjudicació d'eficiència energètica en
la mateixa situació que pateixen en el concurs de recollida d'escombraries, que cada dos per
tres presenten diferents modificacions. La primera repeteix, quatre mesos després de
l'adjudicació i que qualsevol proposta afecti el seu cost o al servei, que per a CiU encara és
més important. Per l'exposat CiU s'absté.
Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup vota a favor,
perquè representa un estalvi energètic i el seu grup sempre ha apostat per l'estalvi
energètic.
En la Comissió Informativa ja va expressar una mica les seves inquietuds pel que fa al
contracte, que és complicat, des del punt de vista d'entendre'l i que portarà molta polèmica.
A ICV li sorprèn molt que en quatre mesos la tecnologia avanci tan ràpid, perquè l'aposta
que es va fer en el seu moment era clara d'apostar en tecnologia let, però es va dir que no
funcionava bé i que encara no estava desenvolupada. Resulta que passen quatre mesos i
ara instal·len 423 punts lets. Pregunta si realment no ho sabien fa quatre mesos. Sembla
que es vagi a “salto de mata” com amb els contractes d'escombraries.
El servei també els preocupa molt, ja que molts veïns s'han queixat del servei. Surten al
carrer i veuen que la llum no està disponible, i que de dia hi ha llums encesos. El tema del
servei és important, i valdria la pena que es tingués clar, perquè tantes modificacions donen
a pensar a la gent que potser les coses no es fan com s'hauria de fer.
És un contracte complex i tindran més d'una discussió com la d'avui, i demana que s'expliqui
a la ciutadania el per què dels desajustos en el servei i també el per què de les inversions, a
vote pronto, al cap de quatre mesos d'haver aprovat el contracte inicial.
No s'entén gaire, suposa que està justificat, però no s'entén. Voten a favor dels 423 lets, que
van reclamar fa quatre mesos.
Intervé el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que els grups de l'oposició han fet
un discurs molt similar, i entén que no s'han llegit i que tampoc es van llegir en el seu dia, ni
van mirar el plec de condicions, ni avui que és molt més senzill no s'han llegit l'informe
tècnic, que s'adjunta a l'expedient.
Explica que la proposta s'havia presentat en el plec de condicions. En l'oferta inicial el
contractista ja va proposar la millora dels lets, i ara avança i presenta la proposta. Parlen de
4.000 punts de llum que s'han de canviar i aquí parlen de 400 punts. No es pot dir,
simplificar o ridiculitzar el tema.
L'equip de govern continua dient el mateix i porten la proposta d'inversió per aconseguir un
estalvi del 65% per sobre del que estava previst amb els 425 punts i instal·laran més, i si la
població gaudeix perquè hi ha un major estalvi, continuaran portant propostes, perquè és la
seva obligació com a gestors d'un Ajuntament, intentar reduir les despeses i estalviar on es
pugui estalviar. El plec proposa en un dels seus apartats que durant el termini de deu anys
l'empresa pot presentar totes aquelles propostes d'inversió que a més no generin cost per
l'Ajuntament, perquè es paguen amb la reducció i l'estalvi energètic i reducció del consum.
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Actualment està previst canviar làmpades de vapor de mercuri en halògens ceràmic i amb la
proposta hi ha un estalvi 83.260 kw.
El senyor Juzgado com a portaveu estaria encantadíssim de recolzar i portar totes aquestes
propostes d'inversió de l'empresa, que serveixin i siguin realment un estalvi energètic per
sobre del que es té ara.
La presidència manifesta que aquesta serà bàsicament la dinàmica amb la qual es trobaran
en els plens que queden de legislatura, però posar-lo tot en el mateix sac, ja que han
coincidit els tres grups de l'oposició, i han parlat d'un contracte referint-se a un altre, això és
anar a fer bola gran.
Comentarà dos apunts ràpids, a fi que els ciutadans que els escoltin puguin fer el seu judici
de valor. S'ha dit que és el contracte més important que s'ha subscrit en aquesta legislatura.
Ha de dir que és cert, i és la decisió que generarà més estalvi a la història de la corporació,
ja que l'estalvi previst, i amb les primeres dades s'està complint, serà l'estalvi més important.
Ho diu perquè en el moment que es pren la decisió sabent, com deia el regidor d'ICV, que
era un contracte complex, difícil, de molta envergadura i de temps, significa que si funciona
com està previst i planificat, generarà un estalvi importantíssim al municipi.
Era una decisió important, però que no era fàcil. Han d'anar als orígens perquè sinó al final
sembla que aquestes decisions es prenen entre uns quants i la realitat no és aquesta. És bo
també explicar-li a la gent com es prenen les decisions.
L'equip de govern en un contracte com aquest el que va fer és assessorar-se amb els únics i
amb els que de manera més important i més independent executen la implementació
d'aquests sistemes de serveis energètics importantíssims, municipis amb certa trajectòria i
que els ha donat un resultat d'estalvi important i la Diputació va efectuar l'estudi. Van venir
aquí i ho van explicar a tot el consistori. Van donar els detalls i quan es parla de lluminàries,
de lets, a la presidència li passa igual que a la resta, no sap si el let està suficientment
evolucionat com perquè doni un bon resultat o no. No ho sabia fa tres mesos i ho continua
sense saber ara. Sap el que diuen els tècnics i els que entenen i els que entenen van dir que
el plec de condicions, les condicions eren les millors per al municipi, i que a més Parets per
les seves característiques, amb un nucli poblacional bastant llarg, amb un barri Antic, amb
un Eixample, amb dos sectors més paral·lels, encaixaria bé i podria donar un bon resultat.
Aquest resultat és el que ara s'està implementant i el desplegament del contracte, com
comentava el regidor és el que comporta diferents sèries de millora. Totes les millores que
es proposen es passaran, però han d'entendre que hi ha moltes d'aquestes propostes que
evidentment i com ha de ser no venen de l'àmbit polític i malament que vinguin de l'àmbit
polític. Vénen de les diferents propostes tècniques dels serveis tècnics de l'Ajuntament, dels
serveis tècnics de la Diputació i dels serveis tècnics dels operadors que generen l'estalvi.
Hi ha situacions que amb la implementació i les proves provoquen certs fets com que hi hagi
llum de dia. Parlen de tots el punts del municipi, però també ha de dir que als grups de
l'oposició els venen a veure uns veïns, però a l'equip de govern també els venen a veure uns
altres i quan passen pels carrers els diuen que hi ha molta més llum i que amb la llum blanca
es veu molt millor. No sap si això també li diuen als grups de l'oposició, perquè només els hi
diuen que hi ha llums enceses durant el dia, que a l'equip de govern també els hi diuen, però
també els hi diuen que hi havia molts carrers que no es veia, que la llum groga no acabava
de funcionar i que els llums que s'estan implementant tenen una llum que es veu molt millor i
a sobre com ha dit el regidor s'estalvia un 30%, un 40%, un 50%, depenent.
La presidència continua explicant que amb la implementació dels lets, més enllà dels
raonaments tècnics, la proposta que es fa amb els punts, en els quals hi ha el fanal baix, el
fanal de bola, s'han fet unes proves. No ara, sinó que s'han realitzat proves des de la
implementació fins al dia d'avui, i amb les proves els serveis tècnics i els propis operadors
diuen que és un bon moment, que ha donat un cert resultat, i es prova d'implementar ja que
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creuen que funcionarà bé.
Tenir una comunicació més fluïda i explicar a la ciutadania que el procés no és un procés de
ja, ni ràpid, sinó d'implementació i que s'han de realitzar unes proves i uns canvis de tot allò
que no es veu, que no és la lluminària, que no és el bàcul, sinó que són diferents aspectes
de quadres, entre d'altres qüestions, però en qualsevol cas l'objectiu és tenir una millor llum,
que és el que s'està aconseguint amb els llocs que s'ha implementat i obtenir un estalvi
importantíssim. Ho diu perquè abans el regidor de CiU ha dit que el més important no és el
cost, perquè el veí no ho veu. Al respecte ha de dir que el veí no ho veu, però la institució sí
que veu amb el que reverteix la reducció dramàtica del consum i del cost energètic i de
consum.
L'equip de govern en el moment que treballen els pressupostos municipals de cada exercici,
un dels aspectes més importants és el tema de consums. El consum és aquest aspecte que
no depèn de l'Ajuntament, però que en els últims anys s'han incrementat entre un 8% i un
10%. Aquest estalvi és importantíssim, i reverteix de manera directa en els ciutadans.
Només fa aquesta reflexió perquè el procés no és fàcil, ja que és un procés d'implementació
que costa i que és dur i en nom de la institució demana disculpes a tots els veïns que
pateixen el fet que la llum no funcioni i que estigui encesa durant el dia, però ha de dir que
estan fent tot tipus de prova, perquè en el temps més curt s'hagi implementat tot el sistema.
Recorda que a més es va parlar d'un contracte de deu anys, en què en els sis primers
mesos es realitzarien diferents tipus d'inversió i tot això és el que s'està fent en aquests
moments. És una diferència claríssima amb el procés d'altres tipus de contracte els quals
han esmentat altres grups municipals. El present contracte no té res a veure amb altres, ja
que és un contracte nou que té un objectiu, i que de moment més enllà dels petits detalls
d'implementació aconsegueix l'objectiu que és que la il·luminació en el moment que
s'implementa és una il·luminació millor, hi ha més llum, i que més llum sigui a un cost menor,
és l'objectiu que es pretenia.
Totes les molèsties que suposa la implementació del sistema es veuran recompensades en
el moment que estigui a ple funcionament, estigui tot canviat i tot en funcionament de
manera adequada.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 10 (PSC, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 7 (NOPP, CiU)
Per tant,
Relació de fets
Seguits tots els tràmits legalment establerts, el Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en
sessió de data 28 de novembre de 2013, va adjudicar a les empreses GAS NATURAL
SERVICIOS SGD, SA i ELECTRICITAT BOQUET, SL, el contracte per al subministrament i
servei energètic, manteniment integral i conservació, amb garantia total, de les instal·lacions
de l'enllumenat públic de Parets del Vallès, per un import anual de 385.276,65 € IVA exclòs,
condicionant la seva formalització a la constitució en UTE.
Posteriorment, es va procedir a la formalització del contracte entre l'Ajuntament de Parets
del Vallès i la “UTE GNS BOQUET”.
A la clàusula 1.1 dels plecs de clàusules administratives que regien el contracte, es
concretaven les prestacions que conformen l'objecte de l'esmentat contracte.
D'aquesta manera es preveia la prestació anomenada P5 Inversions en estalvi energètic i i/o
energies renovables, consistent en què l'adjudicatari podia presentar al llarg de l’explotació
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del servei, propostes d’inversió addicionals de millora d’eficiència energètica, mitjançant la
incorporació d’equips i instal·lacions, sense cost econòmic i que es finançarien a càrrec dels
estalvis d’energia assolits.
La “UTE GNS BOQUET” ha presentat el corresponent estudi econòmic, per a la P5.2.E
Inversions en estalvi energètic i/o energies renovables consistent en la implantació de
tecnologia Led en alguns punts de llum del municipi, per un import de 97.289,70 €.
L'execució d'aquesta prestació comporta, de conformitat amb l'estudi econòmic presentat,
una reducció del consum teòric del contracte de 83.226 kWh/any, restant un nou consum
teòric d'1.168.721,75 kW h/any i un increment del cost d'amortització de 12.106,90 €/anuals
per als propers vuit anys i que per a l'any 2014 es preveu un import des de la recepció de la
inversió de 4.833,12 € (setembre-desembre).
Els serveis tècnics han emès un informe favorable a la proposta presentada per la UTE GNS
BOQUET.
Fonaments de dret
De conformitat amb la clàusula 1.1 dels plecs de clàusules administratives que regien el
contracte en qüestió, per a tramitació de la prestació de la P5 Inversions en estalvi energètic
i/o energies renovables l'adjudicatari havia de fer el corresponent estudi econòmic, el qual
ha de ser validat per l'òrgan de contractació per tal de passar, durant el termini necessari per
amortitzar la nova inversió, l’import de l’estalvi de la factura elèctrica al capítol de despeses
que correspongui.
Així mateix, la clàusula 1.17.8 dels plecs de clàusules concreta que transcorregut el termini
d'amortització s'abonarà al contractista, com increment de la P1g, una retribució del 50% de
l'import del consum anual, obtingut per les millores d'eficiència energètica executades durant
la vigència del contracte.
D'acord amb la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2001, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic, en
endavant TRLCSP, l'òrgan de contractació del present contracte correspon al Ple de
l'Ajuntament de Parets del Vallès.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Aprovar la inversió en estalvi energètic (P5.2E) per la implantació de tecnologia Led en
alguns punts de llum del municipi presentada per la UTE GNS BOQUET.
2. Aprovar l’estudi econòmic de la inversió per modificar el contracte de l’enllumenat públic,
establint un nou consum teòric anual (1168721,75 kW h/any) i un increment de l'import de la
prestació P1 d'amortització d'inversions de 12.106,90 € en els propers vuits anys.
3. Aprovar la Proposta de despesa número 920140002664, per un import de 4.833,12 € en
concepte del Projecte P5.2E (setembre – desembre 2014), a favor de la UTE GNS
BOQUET.
DICTAMEN DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
10. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la vila 2014
Pren la paraula el secretari i explica que el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament
de Parets del Vallès preveu la concessió de les Medalles de la Vila com a reconeixement i
agraïment del municipi envers persones o entitats.
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament el 4 de juny de 2014 va acordar la proposta de les
persones i entitats mereixedores de rebre la medalla de la vila l'any 2014, per aquest motiu
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es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:
1. Atorgar d'acord amb allò que indica el Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, les medalles de la Vila, any 2014, en favor de les persones i entitats següents:
•
•
•

Unió de germandats de Previsió Social
Jaume Anfruns Palau
Llorenç Plantada i Guasch

2. Inscriure aquests acords en el llibre – registre corresponent, de conformitat amb el que
estableix l’article 12 del referit Reglament.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup vota a favor,
encara que matisa que els hauria agradat celebrar un Ple extraordinari per a la concessió de
les Medalles de la Vila, ja que és una distinció i un honor, el més important que atorga
l'Ajuntament, a fi de donar-li un caire més important i de més entitat a l'acte. Es va comentar
que aquest fet podria tenir un cost econòmic afegit, al qual el seu grup renunciava i sí que
els agradaria, ja que aquesta vegada no ha pogut ser, buscar la fórmula perquè pugui ser
així les properes vegades.
Tots els grups voten a favor.
La presidència indica que és bo que tothom sàpiga que el consistori en Ple i per unanimitat
aprova l'atorgament de les Medalles.
La Unió de Germandats de Previsió Social és una entitat de referència, amb esperit de
superació, en moments tan difícils. I tant el Jaume Anfruns com el Llorenç Plantada són dos
actius fonamentals del municipi, i la mostra més clara del teixit associatiu que té Parets. Són
un exemple clar a seguir i és un honor per al consistori i per tot el municipi atorgar-los
aquesta distinció.
Afegeix que no hi ha problema en articular la petició formulada per a futurs atorgaments en
un Ple extraordinari, però creu que el més important sobretot és l'acte homenatge
protocol·lari, moment important per retre davant de tota la ciutadania aquest merescut
homenatge i reconeixement a la Unió de Germandats de Previsió Social, el Jaume Anfruns i
el Llorenç Plantada, que de ben segur tot el poble es congratularà que passin a ser
membres il·lustres del municipi.
Per l'exposat,
Relació de fets
Vist el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que preveu la
concessió de les Medalles de la Vila com a reconeixement i agraïment del municipi envers
persones físiques o jurídiques.
Vist que, de conformitat amb el procediment establert, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament
va adoptar, el dia 4 de juny de 2014, l’acord de proposar com a persones físiques o
jurídiques, que s’han fet mereixedores de rebre la medalla de la Vila, any 2014, les
següents:
Unió de Germandats de Previsió Social
En reconeixement de més dels cinquanta anys de l’entitat en el servei
prestació a la població de Parets del Vallès durant aquest període.
L’abril de 2010, la Unió de Germandats de Previsió Social va celebrar
el cinquantenari de la seva fundació. El 1960 naixia com a resultat de
la fusió de les tres entitats paretanes dedicades al mutualisme:
Montepío de San Isidro Labrador, Montepío de San Sebastián i Montepío
El Jardín.
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La unificació tenia com a objectiu obtenir més avantatges de manera
conjunta per a la prestació de diversos serveis, d’entre els quals
destaquen els funeraris. L’entitat resultant va escollir una primera
junta directiva presidida per Llorenç Plantada. L’associació, que l’any
1975 tenia més de 400 famílies associades, va adoptar com a patrona la
Mare de Déu de Montserrat. Per això, la festa anual de l’entitat es fa
el 27 d’abril, amb un acte que inclou la imposició de medalles als
socis més antics.
El maig de 2012, després d’un parell d’anys d’inestabilitat,
començar una nova etapa amb la renovació de la junta.

va

L’entitat compta actualment amb més de 1.412 socis. El 2012 disposava
d’uns actius de prop de 600.000 euros, la majoria dels quals en
dipòsits i la resta en immobles i altres conceptes.
Jaume Anfruns Palau
En reconeixement del seu activisme cultural i social, de la seva àmplia
trajectòria de vinculació amb el teixit associatiu local i del seu
compromís cívic amb la vila de Parets del Vallès.
Fill de Joan i Teresa, Jaume Anfruns Palau va néixer a Parets del
Vallès el 27 de febrer de 1937, en plena Guerra Civil.
Malgrat que professionalment es va dedicar a l’àmbit de la restauració
per tradició familiar, les seves passions sempre han estat la cultura,
l’esport i el món associatiu.
President i cofundador del Niu d’Art Poètic; president de l’Associació
d’Amics de San Francisco del Norte; cofundador i expresident del Club
d’Handbol Parets; cofundador del Club Ciclista Parets; expresident del
CF Parets.
Va ser impulsor del festival de la Poesia, és coautor de la sardana
Parets, vila mil·lenària, i autor dels llibres Tal com sóc (1997) i Una
mica de tot (2006).
Activista social i cultural, poeta, rapsode, etc. Està vinculat al
teixit associatiu i ha col·laborat amb diverses institucions i entitats
de caire cultural, lúdic, esportiu i religiós: col·laborador de la
Ràdio
com
a
responsable
de
diversos
programes
radiofònics;
col·laborador en la recuperació de la memòria històrica del municipi
amb l’edició de vídeo Temps era temps); col·laborador de la Penya
Blanc-i-Blava Parets-Lliçà. Ha estat impulsor i col·laborador en
l’organització de diversos esdeveniments locals de gran envergadura, i
és membre de l’actual Consell Parroquial.
Va ser regidor i tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Parets
durant poc més d’un any i mig, en l’època en què va ser alcalde Eduard
Cisa Masachs.
Llorenç Plantada i Guasch
En reconeixement de la seva àmplia trajectòria de vinculació amb el
teixit associatiu de Parets del Vallès.
Llorenç Plantada Guasch va néixer al carrer de l’Aurora de Parets del
Vallès l’1 de juny de 1921, del matrimoni format per Domingo i Mònica.
Cofundador, el març de 1980, de la Penya Blaugrana Parets, juntament
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amb Àngel Anfruns, i del Club Ciclista Parets, entitats de les quals en
va ser president. Va deixar la presidència de la Penya l’octubre de
2009, després de gairebé 30 anys en el càrrec. En aquest període va
portar a terme un gran treball en favor del barcelonisme i de la vila.
Del seu mandat en destaca la bona gestió econòmica de l’entitat, que ha
permès tenir com a patrimoni el local social a l’avinguda de Lluís
Companys, o l’increment del nombre de socis fins arribar a 750.
Gràcies a diferents iniciatives de la Penya, el camp municipal de
futbol de Parets du el nom de Josep Seguer i el FC Barcelona va portar
l’autocar de les 6 copes al municipi. El 2004 va col·laborar amb el
Fòrum Universal de les Cultures a Barcelona. També va impulsar les
visites turístiques en autocar a diferents indrets de Catalunya, les
celebracions de l’aniversari de la Penya o l’organització de la
caminada popular conjunta amb l’Agrupament escolta i Guia Sant Jaume.
Actualment n’és el president d’honor.
La Penya Blaugrana Parets va ser la 68a que es va crear arreu del món.
També va estar vinculat al Club Futbol Parets als anys 50 i 60.
Precisament, la temporada 1964-1965, el primer equip del CF Parets va
assolir l’ascens a la 2a Regional i aquell mateix any es va classificar
per disputar, per primera vegada, la Copa Catalunya.
Alhora va estar vinculat a la Unió de Germandats, de la qual en va ser
el primer president, el 1960.
Va treballar com a fuster en establiments de Lliçà d’Amunt i Mollet.
L’any 1946 va obrir una fusteria pròpia al carrer del Sol, encara que
poc després la va traslladar al costat de casa seva, davant de l’escola
Lluís Piquer. Més tard, es va instal·lar en el seu emplaçament actual
de l’avinguda Catalunya. Fa uns anys que va passar a mans de dos dels
seus fills.
Està casat amb Francesca Call Ninou, és pare de tres fills, Eulàlia,
Josep M. i Joan, i té 6 néts i 4 besnéts.

De conformitat amb aquesta proposta de la Junta de Portaveus s’ha instruït l’expedient
d’acreditació dels mèrits de les persones i entitats proposades.
Considerant, per tot l’exposat, que en les referides persones i entitats concorren els mèrits
per a l’atorgament de les medalles de la Vila, d’acord amb allò que estableix l’article 4 del
Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
Fonaments de dret
Capítol II del Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès que regula la
Medalla de la Vila.
L'article 8 del Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès que estableix
que la concessió de la Medalla de la Vila s'acordarà amb el vot favorable de la majoria
absoluta de la corporació municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:
1. Atorgar d'acord amb allò que indica el Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, les medalles de la Vila, any 2014, en favor de les persones i entitats següents:

•

Unió de germandats de Previsió Social
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• Jaume Anfruns Palau

•

Llorenç Plantada i Guasch

2. Inscriure aquests acords en el llibre – registre corresponent, de conformitat amb el que
estableix l’article 12 del referit Reglament.
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
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