Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2012/1
Caràcter: Ordinari
Data: 19 de gener de 2012
Horari: 18:30 h A 19:15 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
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA
ÀREA DE LA VIA PÚBLICA I COHESIÓ TERRITORIAL
1. Acordar, si escau, l'aprovació inicial de la modificació de la trama urbana consolidada
de Parets del Vallès.
2. Aprovar, si procedeix, el nomenament dels vials de la Unitat d'actuació número 12
Sector Iveco.
3. Aprovar, si correspon, la modificació per ampliació del contracte del Servei de
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
4. Donar compte de l'escrit del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, relatiu a la
supressió del servei d'urgències nocturn de la oficines de farmàcia del municipi.
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5. Aprovar, si escau, la dissolució de la Fundació Pública Creixem Llegint.
6. Aprovar, si procedeix, la Moció contra l'ajornament del pagament als ajuntaments per
subvencionar els costos relatius a les escoles bressol.
7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
1. Acordar, si escau, l'aprovació inicial de la modificació de la trama urbana
consolidada de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i exposa que tal com es va
explicar a la comissió informativa, aquest punt tracta sobre l'aprovació inicial de la
modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada de Parets del Vallès, per tal
d'incorporar la illa ubicada més a l'oest del Sector anomenat IVECO, tal com es veu al plànol
que consta a l'expedient, en el barri de l'Eixample, de conformitat amb la memòria redactada
pels serveis tècnics municipals.
Tal com es va dir, es tracta d'incorporar a la trama urbana, sobretot comercial, aquesta part
del Sector IVECO, amb la voluntat d'aconseguir més sostre comercial per la zona més
endavant.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està d'acord
amb aquest punt, atès que CiU ha fet una tasca important en aquest sentit i dir que el
diputat Jordi Turull, ha fet gestions en aquest sentit, perquè això fos així acompanyant als
propietaris del sòl davant de la Conselleria de Comerç, perquè tot tirés endavant.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que és un moment delicat per
la situació d'atur al municipi i al marge que en el primer moment s'hagués denegat aquesta
nova qualificació, entén que quan abans es tiri endavant el projecte millor, per això vota a
favor, sempre i quan es faci esment del que es va comentar a la Comissió Informativa
referent al tema que l'operador tingui la delicadesa com a mínim de tenir en compte quin
tipus de botigues i quin tipus d'establiment s'instal·laran a la zona per tal de garantir que
realment els botiguers del municipi tinguin facilitats per accedir-hi. Tenint en compte aquesta
voluntat vota a favor.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que mitjançant Ordre del Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de 19 de maig
de 2008 es va delimitar la trama urbana consolidada de Parets del Vallès
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2011 es va
iniciar la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada, per tal d’incorporar la
Illa ubicada més a l’Oest del Sector anomenat IVECO, en el Barri de l’Eixample, de
conformitat amb la Memòria redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que l’esmentat acord s’ha sotmès a informació pública pel termini d’un mes mitjançant
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 1 de desembre de
2011, i en els mitjans de comunicació locals, sense que transcorregut l’esmentat termini
s’hagin formulat al·legacions.
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Vist el procediment establert en l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre,
d’ordenació dels equipaments comercials per a la modificació de la delimitació de la trama
urbana consolidada.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la Modificació de de la delimitació de la trama urbana consolidada de
Parets del Vallès per tal d’incorporar la Illa ubicada més a l’Oest del Sector anomenat
IVECO, en el Barri de l’Eixample, de conformitat amb la Memòria redactada pels serveis
tècnics municipals.
2. Donar trasllat del present acord, la Memòria justificativa i l’expedient administratiu a la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè procedeixi a la seva aprovació
definitiva.
2. Aprovar, si procedeix, el nomenament dels vials de la Unitat d'actuació número 12
Sector Iveco
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que aquest punt es pot
lligar amb l'anterior, ja que es tracta de la mateixa zona i de donar nom als carrers que es
creen al sector.
Tal com es va comentar a la Comissió Informativa es proposa nomenar el carrer central, que
dóna la volta al recinte, com “La Volta” i el que connecta amb el camí de Can Pujol,
nomenar-lo “Camí de Can Pujol”, que serà quasi d'ús exclusiu per arribar a Can Pujol.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que s'hauria de fer una
correcció a la proposta, perquè parla del Sector Circuit, quan es tracta del Sector IVECO.
Al seu grup li sembla molt correcte el nom de Camí de Can Pujol, perquè és el camí d'accés
a la casa, en canvi el nom de la Volta, encara que votarà a favor el NOPP creu que és un
nom millorable i que té un aspecte de tipus comercial quan diversos grups han fet propostes
diverses de nom, però en qualsevol cas si és un nom que s'ha pogut parlar amb les
persones que actuen en aquest entorn, no té cap inconvenient i el seu grup vota a favor.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que troba encertat el nom de
Can Pujol respecte a la toponímia del poble i quant al carrer la Volta també el troba encertat,
si finalment i tal com es va comentar a la Comissió Informativa, serà el nom del nou espai.
Pren la paraula el portaveu del grup d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que tenint en
compte que el centre comercial es dirà possiblement la Volta, té coherència que el carrer
s'anomeni d'aquesta manera. Vota a favor de la proposta.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que mitjançant la junta de Govern de data 7 de desembre de 2011 es va recepcionar
parcialment les obres d’urbanització de la primera Fase de la unitat d’actuació núm. 12 del
“Sector Iveco”.
Vist que al sector hi ha diferents vials de nova creació, i atesa la conveniència i la necessitat
de donar nom a aquests nous carrers i places.

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General

Atès que de conformitat amb l’article 81.3 de l’Ordenança de convivència ciutadana i de la
via publica correspon al Ple de l’Ajuntament la denominació de les vies públiques sense
nom.
Vista la proposta presentada per l’Àrea de la Via Pública i Cohesió Territorial referent a
anomenar els vials esmentats.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el nomenament dels carrers i places següents, segons la ubicació que
es reflecteix en el plànol adjunt i que s'incorpora a aquest acord:
I. Carrer La Volta
II. Camí de Can Pujol
2. Donar la més amplia informació als veïns residents en l’entorn dels esmentats carrers, i
als propietaris afectats, per un període de quinze dies, transcorreguts els quals sense que
s’hagin formulat al•legacions es tindrà per aprovat definitivament, sense necessitat de nou
acord.
Annex
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S'incorpora a la sessió el regidor del NOPP, el senyor Cucurella.
3. Aprovar, si correspon, la modificació per ampliació del contracte del Servei de
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Juzgado, i explica que tal com es va
comentar a la Comissió Informativa, es tracta d'aprovar si escau, l'ampliació del servei
recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès, després
d'uns quants mesos en marxa el nou contracte i uns punts que han trobat que no
s'aconseguia el que el servei pretenia, que és una neteja correcta i una recollida en bon
estat. Han provat diferents coses, com ja es va explicar en la Comissió Informativa, i avui es
porta l'ampliació del servei, de fer-lo tots els dies de la setmana, en lloc dels sis dies que
tenien abans. L'ampliació puja un import de 20.697 € per tot el servei durant l'any.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i manifesta la seva sorpresa davant
de la proposta que avui es presenta, ja que s'ha de tenir en compte que el contracte
d'adjudicació del servei de recollida d'escombraries i residus, es va subscriure fa menys d'un
any, el 27 de gener de 2011, per un import de més d'1.000.000 €, i és el contracte més
elevat que té en aquests moments l'Ajuntament.
Per fer-lo possible en aquells moments es va contractar un servei extern a l'Ajuntament, o
sigui que no es van utilitzar els serveis tècnics municipals, que entén que haguessin estat
suficients per redactar les bases del concurs, però es va encarregar la redacció de les
bases a uns serveis externs. Després de realitzar un estudi que no recorda què va costar,
però van ser molts diners, a menys d'un any de l'adjudicació del contracte, ja van per la
segona modificació o el segon canvi, perquè s'ha de tenir en compte que a l'estiu una Junta
de Govern va acordar un import bastant elevat per posar pedals als contenidors, quan això
és una cosa que s'havia comentat a les reunions, s'havia dit a la persona que feia el projecte
d'externalització i al cap de quatre dies que s'engega el nou contracte ja es té una despesa,
que sinó s'equivoca, és bastant elevada al voltant de 47.000 € o 50.000 €. Una quantitat
important i avui, en menys d'un any es torna a proposar una altra modificació. És una
modificació que l'import és baix quantitativament, perquè són 20.697 €, però s'ha de tenir en
compte aquests moments en què tots els contractes estan a la baixa, i que la majoria
d'adjudicacions es renegocien a causa de la situació de crisi. Aquesta també va ser una
manifestació que es va efectuar al Ple de l'aprovació del pressupost, que tots els contractes
s'estudiarien i es mirarien de reduir a la baixa, sobretot els contracte de lloguer i d'altres,
perquè moltes despeses han baixat.
El NOPP no entén perquè es porta aquesta proposta de modificació al Ple, quan tots parlen
de negociacions a la baixa. Entén que alguna cosa no funciona en aquesta qüestió, el que
no saben quina és la que no funciona en el tema de l'adjudicació de contractes i en especial
aquest.
La senyora Martí continua exposant que aquest tema no hauria d'haver arribat al Ple,
perquè hauria d'haver estat un ajustament estricte del servei. L'import està al voltant del
0,01%, és a dir una xifra ridícula, que només pretén guanyar espais i potser arribaran a la
mateixa situació que s'havia arribat en l'anterior adjudicació, en què el contracte quan es va
acabar el termini de l'adjudicació, després de les pròrrogues se assemblava com un ou a
una castanya al contracte inicial que s'havia fet, perquè no és que es dupliqués el seu valor,
sinó que anava molt més enllà.
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General

En aquests moments els sous dels treballadors alguns estan a la baixa. Si han contractat
personal nou, probablement els contractes seran més baixos. Pregunta per què no s'aplica
aquesta baixa, si és que s'ha produït, ja que s'han vist persones noves, i aquesta persones
segurament hauran estat contractades amb uns contractes per sota dels que deu haver en
el plec de clàusules de l'adjudicació. Pregunta si això s'hauria de deduir o no.
Pregunta si els dies que no ha funcionat l'escombradora s'haurien de deduir de l'adjudicació
o no. L'Ajuntament pagarà l'esmentat import dividit per dotze, però potser s'haurien de restar
els dies que l'escombradora no ha funcionat o també si algun barri o alguna zona no s'ha
escombrat per la raó que si.
No és de rebut que un contracte que no porta ni un any de vigència, que és el més
important de l'Ajuntament, que es va externalitzar les bases per tal de fer-lo perfecte, per
intentar que tot quadrés i ja es va per una segona modificació. El NOPP vota en contra,
perquè considera la proposta estranya, fruit d'una mala negociació i que no havia d'haver
arribat al Ple.
Qualsevol modificació del contracte, petita com és aquesta, l'hauria d'absorbir el propi
contracte. El seu grup no està en contra de cap millora que es programi dins de l'estructura i
el funcionament del servei, però sí que està en contra de qualsevol increment econòmic,
perquè no toca ni pel moment, ni pel termini que es porta de pràctica del contracte. Per
l'exposat el NOPP vota en contra del possible increment que es proposa del contracte de la
recollida d'escombraries i neteja viària.
Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i indica que el seu grup tampoc pot
estar-hi d'acord amb l'increment de 19.164 € anuals, que suposaran gairebé 200.000 € al
cap dels deu anys que dura el contracte i recorda que parlen d'un pressupost d'aquest
servei d'aproximadament d'1.300.000 €, per tant és un increment important. A més s'ha
pagat recentment el 50% dels pedals hidràulics que s'han instal·lat als contenidors
d'escombraries i hi ha algun que ja no funciona.
CiU tampoc està d'acord en pagar 20.700 €, IVA inclòs, de la prova que s'ha realitzat per fer
la recollida els diumenges, perquè en el fons ja era evident que si es feia la recollida els
diumenges el servei funcionaria molt millor i no passaria com passava que hi havia zones
que estaven dos dies i mig sense que es recollissin les escombraries.
En aquest sentit és cert que es veu un neguit de l'equip de govern i del regidor en qüestió de
treballar per millorar el servei, però hagués estat millor elaborar un contracte ben redactat,
sense deixar marge a què el contractista fes el que volgués.
També sembla que s'hagi emmascarat el preu del servei a l'hora de licitar-lo, perquè no
sortís massa car i després el contractista es dedica a pujar els costos d'una manera
constant. Creu que és feina de l'equip de govern assegurar i procurar que això no sigui així.
Per l'exposat CiU vota en contra.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i manifesta que avui coincideixen tots
els partits de l'oposició, ja que l'acord marca un precedent bastant perillós i més tenint en
compte la situació econòmica actual, en què poques empreses s'atrevirien després d'un
pressupost ja tancat per part de l'Ajuntament, al cap de quatre dies com s'ha comentat, que
hi hagi aquest augment, que encara que no suposa un gran increment, marca un precedent
perillós.
El fet que en el seu moment només fos una empresa la que es presentés a concurs
supedita l'Ajuntament a algun tipus de pressió per pujar preus de cara a què realment no es
va fer el pressupost bé, com s'hauria d'haver fet en el seu moment.
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Vol que entengui l'empresa Urbaser que l'Ajuntament no farà més augments i la sorpresa és
que en moments de davallada amb els pressupostos precisament, no només en les
empreses que donen servei al municipi, sinó també amb entitats financeres, pretendre
aquests augments és totalment inviable, entén que l'Ajuntament està segrestat per Urbaser,
però que sàpiga Urbaser que sempre votarà en contra de qualsevol augment.
El senyor Folguera emplaça a tots perquè facin una reflexió i que aquest tipus d'increment
no arribi als plens municipals tal com s'ha comentat, perquè en definitiva dóna la sensació al
ciutadà que les empreses el tenen segrestat, en funció que ara mateix no tenen alternativa a
l'empresa de recollida de residus, cosa que demanaria que fessin una reflexió de cara al
futur, perquè no es tornés a repetir. Urbaser hauria de començar a entendre que potser es
busquen altres alternatives, que no sigui la mateixa empresa Urbaser per prestar aquest
tipus de servei que segurament seria inclús més eficaç, com han demostrat ells, que no són
eficaços del tot. Per l'exposat ICV vota en contra de la proposta.
La presidència explica que com a reflexió final ha de dir que els punts de vista no poden ser
els mateixos, perquè en el moment que a un li toca governar, li toca mirar pel servei i quan li
toca mirar pel servei, evidentment el discurs en un moment donat significa que s'han de
millorar els serveis, i es troben en situacions difícils i complexes que necessiten gestions
com aquestes. Perquè tothom ho tingui clar, els concursos són públics i ojalá s'haguessin
presentant més empreses i també passa que quan una plica és tan ajustada com aquesta,
per sota de les quantitats de mercat d'altres municipis és difícil que hi hagin operadors que
tinguin interès. Això pot passar força sovint durant els propers anys, perquè cada vegada els
concursos s'ajustaran més de preu, perquè les arques i els pressupostos municipals, no
només d'aquí, sinó de tot arreu donen les possibilitats que donen. En qualsevol cas és bo
que aquests punts passin pel Ple, perquè és un signe de transparència i que es debati en
aquesta taula és la millor manera d'afrontar qualsevol tipus de modificació.
La presidència continua exposant que la voluntat de tots els grups és millorar el servei i les
decisions toquen prendre-les quan un té responsabilitat de govern, i en aquest cas l'equip
de govern ha decidir sobreposar la millora del servei per sobre de l'increment.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que només vol comentar
que el que s'ha de fer són les bases ben fetes i lligar curt al contractista, no s'hi val dir que
nosaltres són responsables, perquè nosaltres volen governar bé, perquè nosaltres ho volen
fer molt bé. Si ho volen fer molt bé han de fer bé les bases, perquè són a partir de les quals
es lliga curt al contractista. No s'han de fer unes bases que després permetin tot això.
Una altra cosa que també s'ha de fer és un bon seguiment del contracte. El NOPP va dir en
el seu dia que el contracte havia de ser només per cinc anys, i l'equip de govern amb
majoria absoluta va decidir fer-lo per deu anys, que avui dia és una eternitat.
La presidència no parla de portar els punts al Ple, en aquest cas per una qüestió de
transparència, perquè no ho és, perquè és una obligació, ja que no hauria anat al Ple com
ha dit, sinó hi hagués modificació econòmica. El que es busca de l'aprovació del Ple és
l'ampliació de la part econòmica per després modificar-la en els pressupostos. No és una
qüestió de transparència el motiu pel qual es porta al Ple, sinó que és una qüestió
d'obligació per poder aprovar els 20.697 €. Que és el que el NOPP diu que no porti al Ple i
no aprovi l'increment d'aquests euros, sinó que gestioni més bé el seguiment del contracte i
redacti millor les bases, llavors faran un bon servei al poble, perquè tothom sap fer bé les
coses amb molts diners, el que cal és ajustar-se, fer unes bones bases i un bon seguiment.
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Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i explica que el servei que dóna
Urbaser en els dies que comporta el contracte és correcte i que s'ha millorat de mica en
mica des que es va posar en marxa el nou servei, amb el camió bicompartimentat, com ha
comentat diverses vegades, s'amplia el servei amb el diumenge, ja que per més que es doni
voltes costaria que la gent no treiés les escombraries el diumenge i el poble ha patit durant
molt de temps la sobrecàrrega d'escombraries al carrer. Per tant aquesta és la proposta,
però no té raó quan diu que això està lligat a una modificació del pressupost. Ja va explicar i
ho torna a fer que no hi ha cap modificació de pressupost, això ja està previst en el
pressupost de 2012, per si es donava el cas. No es farà cap modificació del pressupost per
incloure els 20.000 €, ni un euro es modificarà en el pressupost per incloure l'esmentat
import.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 7 (NOPP, CiU, ICV)
Abstencions: 0
Per tant i,
Vist que per sessió plenària de l'Ajuntament de data 27 de gener de 2011, es va acordar
adjudicar el contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja
viària de Parets del Vallès, per gestió indirecta i mitjançant la modalitat de concessió, a
l'empresa Urbaser, SA per un import de 1.238.792,51 euros anuals amb IVA inclòs, per un
termini de 10 anys.
Vista la Memòria presentada per l'adjudicatari del contracte on es posa de manifest la
necessitat d'ampliar el servei, la qual cosa suposa un increment de 19.164,12 euros anuals.
Vist l’informe del responsable del contracte de data 9 de gener de 2012 en el qual s'informa
favorablement sobre la necessitat d'ampliar el servei per raons d'interès públic i que
comporten la modificació del contracte sense que aquest fet suposi una variació substancial
del seu objecte o de les seves característiques bàsiques.
Vist que l'article 258 de la LCSP preveu la possibilitat que l'Administració pugui modificar per
raons d'interès públic les característiques del servei contractat.
Vist l'article 249 del ROAS que estableix com a deure del concedent la de compensar
econòmicament al concessionari per raó de les modificacions que es puguin introduir en la
prestació del servei.
Vist que la clàusula 37 del Plec de clàusules administratives particulars que regia el
contracte de referència, preveia expressament aquesta possibilitat.
Vist que d’acord amb el criteri tècnic del responsable del contracte, en la modificació portada
a terme concorren raons d’interès públic.
Vist l'informe jurídic de data 11 de gener de 2012.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Aprovar la modificació per ampliació del contracte del Servei de recollida i trasllat dels
residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès per un import anual de 19.164,12
euros IVA exclòs.
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2. Aprovar la despesa en fase AD per un import de 20.697,25 euros IVA inclòs amb càrrec
de la partida 2213.162.22733 Contracte recollida escombraries i neteja viària del pressupost
vigent a favor de l'empresa Urbaser, S.A.
3. Requerir el contractista per a la formalització del contracte.
ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
4. Donar compte de l'escrit del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, relatiu a la
supressió del servei d'urgències nocturn de la oficines de farmàcia del municipi
Pren la paraula el secretari, i explica que el present punt tracta sobre donar compte de la
contesta rebuda de l'acord que va prendre el Ple de l'Ajuntament el 24 de novembre de
2011, respecte a la supressió del servei nocturn de les oficines de farmàcia del municipi.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona contesta que en aquests moments s'està
racionalitzant el servei mèdic i farmacèutic d'urgència i es concentra en determinats
municipis. Diu que no hi ha cap justificació per exigir que les farmàcies de Parets continuïn
prestant el servei d'urgències nocturn i que cal tenir en compte que els usuaris que, tot i no
tenir atenció mèdica urgent al propi municipi de Parets, vulguin accedir a un servei
farmacèutic, poden adreçar-se als municipis adjacents de Mollet del Vallès i Granollers, atès
que ambdós compten amb servei mèdic i farmacèutic continuat.
La presidència indica que els grups no hi estan d'acord amb la resposta, perquè no s'ajusta
a la voluntat expressada a l'acord, però en qualsevol cas és la resposta que dóna el Col·legi
de Farmacèutics i com que en aquest cas tenen la competència de prendre la decisió,
encara que s'intensifiqui la demanda és difícil anar més enllà.
El plenari pren coneixement de l'esmentada resposta.
5. Aprovar, si escau, la dissolució de la Fundació Pública Creixem Llegint
Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i manifesta que tal com es va
explicar a la Comissió Informativa, una de les mesures del pla de contenció que es va
comentar en el Ple de pressupostos, que s'ha d'aplicar durant aquest any, dóna com a
resultat el fet que es veuen obligats enguany a dissoldre la Fundació Pública Creixem
Llegint.
Per explicar el motiu pel qual s'ha de dissoldre no només el tema d'aplicació del pla de
contenció és que fins ara la fundació no ha generat despesa extraordinària a l'Ajuntament,
però s'havia previst que a partir d'ara, amb la col·laboració de l'Ajuntament i juntament amb
l'aportació econòmica que fessin els diferents patrons o possibles col·laboradors, haguessin
accions més àmplies del projecte que fins ara s'havia tirat endavant i que enguany
començaria a generar més despesa.
És bastant evident que en aquests moments de crisi econòmica és de difícil gestió. Les
expectatives que es tenien no s'han complert i tot i que pensen que la fundació tenia un
objectiu totalment vigent en la seva manera de fer i de defensar-ho i que per això, d'aquí en
endavant, tot i que es dissolt la fundació en aquest moment, no vol dir que s'abandona
definitivament el projecte. Es veuen en aquest marc de crisi econòmica amb la impossibilitat
de tirar-lo endavant.
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Tal com diu la proposta d'acord no només es tracta de preservar el valor de la biblioteca Can
Butjosa en tot el que s'ha fet durant els vint-i-cinc o trenta anys, sinó que també incloïa el
lideratge del projecte Parets poble lector, que aquest sí que és un projecte de poble, és un
projecte que engloba no només la biblioteca de Can Butjosa, sinó també la de Can Rajoler,
que formen part diferents entitats del poble i ciutadans a títol personal. Evidentment no vol
dir que dissoldre la fundació és no tirar endavant el projecte, ja que ho provaran de fer d'una
altra manera. Continuaran sent creatius i buscaran altres col·laboradors per intentar que el
projecte no es perdi, ja que per l'equip de govern té un valor molt important.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup creu que la
dissolució de la fundació és molt encertada, perquè el seu grup en el moment que es va
crear l'any 2008, ja va votar en contra per un munt de raons i avui precisament les estava
llegint i considera que són totes vàlides.
La fundació no s'havia d'haver creat mai, ja que a part que representava una privatització,
com va explicar el NOPP, es creava un nou organisme amb totes les despeses que
comporta.
De totes maneres el tema de la creació de la fundació és la pel·lícula o l'estètica del que ha
fet el grup Socialista, de fer i desfer i gastar. En aquest Ple hi ha dos exemples, el de la
fundació pública i el contracte de recollida d'escombraries. Si es crea un organisme nou, ja
se sap que aquest organisme comporta despeses i un pressupost, que ha de tenir una
liquidació, i malgrat que la regidora estava dient ara que es dissolt la fundació en base al pla
de contenció de la despesa, que es pot acceptar, però la causa principal és com diuen els
antecedents de l'acord, que el 26 d'octubre de 2011, el Servei de Coordinació amb les
Hisendes Locals requereix la formalització de la liquidació de l'exercici 2010 de les
empreses i altres ens depenents o vinculats a aquest Ajuntament, entre els quals es troba la
Fundació Pública Creixem Llegint.
Un Ajuntament i una Administració ha de saber abans de crear un organisme tot el que
comporta, les despeses, el pressupost, la liquidació, tota aquesta qüestió. Naturalment el
Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals ho requereix, i l'Ajuntament no ho havia fet.
El NOPP s'alegra que es dissolgui, perquè no tenia futur, ni cap possibilitat per moltes
raons, ja que integrava escriptors de fora, una privatització.
En la proposta d'acord de data de 4 de desembre de 2008, ha dit altres vegades i ara ho
comentarà lleugerament, que la Biblioteca de Can Butjosa s'hauria d'integrar a la Xarxa de
la Diputació de Barcelona, perquè en el pla de contenció de la despesa s'estalviarien com a
mínim un sou, que és el de la bibliotecària en integrar-se a la Xarxa de la Diputació, per això
estaria bé fer aquest altre pas, que creu que s'ha de fer de seguida que es pugui.
La senyora Martí continua explicant que respecte a la proposta d'acord, el seu grup creu
que li falten dos punts. Un que la dissolució s'ha de tornar a sotmetre a informació pública,
perquè la creació es va sotmetre a aquesta informació i també s'haurà de dissoldre
notarialment, perquè la fundació es va crear amb les corresponents despeses, per això en la
dissolució s'hauria d'afegir un punt que facultés l'alcalde per l'atorgament de la dissolució de
la Carta Fundacional de la fundació, ja que aquests punts estan a l'acord de creació i per
això també han d'estar a l'acord de dissolució.
Aquesta proposta és encertada i prescindir de la fundació pública serà una bona cosa per al
pressupost, perquè no ha aportat res en els tres o quatre anys de funcionament, com era de
preveure i tal com el NOPP va dir en el seu dia.
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Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i d'una manera més breu manifesta
que el seu grup també està d'acord en la dissolució.
Intervé la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i respecte al tema que ha comentat la
portaveu del NOPP, sobre el Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals, ha de dir que
és evident que si hi ha un aspecte formal que s'ha de corregir, l'equip de govern tingués la
voluntat de mantenir la fundació i que no tinguessin aquesta impossibilitat de recursos
econòmics, es corregiria el que s'hagués de corregir i farien el passos que s'haguessin de
fer, però no dissoldrien la fundació per aquest motiu. El motiu de pes no és aquest.
Respecte al sou de la bibliotecària, explica que l'Ajuntament de Parets mai ha pagat aquest
sou, sinó que el continua pagant la Generalitat de Catalunya.
Quant al comentari de fer i desfer i gastar. L'equip de govern no fa, desfà i gasta, sinó que
s'adapten als moments actuals en què es viu. Hi ha altres administracions per sobre de
Parets, que suposa que quan van projectar construir escoles bressol, no dirien que les
farien i les desfaries, perquè ara no les poden pagar. Tothom està en un moment, decisions
que s'han pres fa un temps són de difícil gestió, creu que ni els grans economistes han
pogut preveure la crisi i per tant era difícil que ho fes l'equip de govern.
El motiu pel qual l'equip de govern no vol que la biblioteca sigui de la Diputació ja s'ha
comentat en altres moments, però tècnicament hi ha molts que creuen que el valor que té
Can Butjosa perdria si passés a ser una biblioteca de la Diputació.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i explica que complir el que
requereix el Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals ara és una mica difícil, perquè
demana la liquidació de l'exercici 2010, aquest exercici està tancat i els comptes aprovats. O
sigui, que no és fàcil tirar enrere la liquidació de 2010.
En qualsevol cas sí que és veritat que en aquests moments el sou de la bibliotecària el paga
la Generalitat, però hi ha un termini i a partir d'una data, que no sap quina és, però suposa
que està molt propera, la Generalitat ja va dir que no el continuaria pagant en funció de
l'acord amb la Diputació. Només ho diu, perquè abans ha puntualitzat el tema del sou
naturalment en el moment que la Generalitat no el pagui, l'haurà de pagar l'Ajuntament, per
tant el podria pagar la Diputació. Aquesta és la única apreciació que volia dir.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de 4 de desembre de 2008 d'aprovació de la
creació de la Fundació Pública Creixem Llegint, amb l'objecte de modificar la forma de
gestió de la Biblioteca Municipal Can Butjosa, en el sentit de passar d'una gestió directa per
part de l'Ajuntament a una gestió a través de la Fundació Pública.
Atès que d'acord amb el pla de contenció de despeses reflectit en el pressupost municipal
per l'any 2012 i aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 22 de desembre de 2011, resulta
imprescindible, en aquests moments de greu crisi econòmica, que afecta tant a l'economia
municipal com a la dels membres i possibles futurs patrons de la Fundació, a suspendre o
reduir al màxim, malgrat que sigui de forma provisional, totes aquelles despeses per a la
creació, millora o ampliació de serveis que es puguin continuar prestant amb menys cost,
possibilitant d'aquesta manera que es puguin destinar més recursos econòmics als serveis
socials de protecció a les persones o al foment de mesures per a la creació de treball.

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General

Atès que el projecte de la Fundació Creixem Llegint pretén donar suport, ampliar i consolidar
la tasca duta a terme durant 25 anys per la biblioteca infantil i juvenil de Can Butjosa vers la
lectura, entesa com una eina de creixement personal i social i potenciar la lectura individual
i col·lectivament, ja des de la infància i amb extensió a totes les etapes de creixement de la
persona, així com l'increment de la difusió, educació, divulgació i informació sobre el món
del llibre, perseguint, entre altres concrets objectius implementar el Museu de la il·lustració,
una llibreria de la Fundació en el marc de l'anomenada “Casa màgica”.
Atès que en l'actualitat la potenciació de la lectura en el nostre poble es du a terme des de
diversos àmbits i en especial a través de les biblioteques municipals de Can Butjosa i Can
Rajoler.
Atès el requeriment rebut en data 26 d'octubre de 2011 del Servei de Coordinació amb les
Hisendes Locals, per a la formalització de la liquidació de l'exercici 2010 de les empreses i
altres ens dependents o vinculats a aquest Ajuntament entre els quals es troba la Fundació
Pública Creixem Llegint, que malgrat no haver-se inscrit en el Registre corresponent es
considera constituïda d'acord amb els acords de constitució adoptats pel Ple municipal.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Acordar la dissolució de la Fundació Pública Creixem Llegint.
2. Notificar el present acord a la Delegació Especial de Coordinació amb les Hisendes
Locals per a la seva anotació i tramitació davant de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals.
3. Tornar a plantejar el projecte de la “Fundació Creixem Llegint” en els propers
pressupostos municipals, estudiant i valorant la situació econòmica de cada moment.

S'incorpora a la sessió el regidor del NOPP, el senyor Vidal.
6. Aprovar, si procedeix, la Moció contra l'ajornament del pagament als ajuntaments
per subvencionar els costos relatius a les escoles bressol
Pren la paraula el secretari, i explica que es presenta una moció proposada per la Junta de
Portaveus i a iniciativa d'un grup municipal, que tracta de mostrar el desacord amb la decisió
del govern de la Generalitat d'ajornar el pagament de 112.000.000 € als ajuntaments
catalans per subvencionar els costos relatius a les escoles bressol. A continuació llegeix la
moció.
Pren la paraula el portaveu del grup de CiU, el senyor Martín i exposa que abans de res vol
deixar ben clar que els regidors del seu grup estan aquí per treballar per al poble i
evidentment volen el millor tant per al municipi com per al país, per això tant de bo que tots
tinguessin els recursos que es mereixen per tirar endavant tots els projectes que la
ciutadania demanda i que en aquest moment tan delicat necessita, però una vegada aclarit
el tema, no jugarà a fer demagògia en temes tan delicats com és l'ensenyament.
La consellera el dia de la inauguració de l'ampliació de l'escola Pompeu Fabra va deixar ben
clar que l'educació és un pilar bàsic en el país i que s'ha de tractar com un tema fonamental
i transversal, independentment del color polític i dels possibles governs. Aquest govern ha
dedicat, dedica i dedicarà tots els esforços i recursos que tingui al seu abast.
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CiU vol ser coherent i responsable, com últimament diu l'alcalde, el primer que haurien de
fer els representats del PSC abans de presentar qualsevol moció o reclamant absolutament
res a la Generalitat és demanar disculpes al país per haver-los deixat en la situació actual.
És a dir amb la caixa ben seca i el calaix ple de deutes i fins que no demanin disculpes no
estaran legitimats per reclamar res de res. De fet això va en la línia de la moció que ha
presentat aquest partit en concret.
En segon lloc, el que haurien de fer també és reclamar al govern central el compliment del
que estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut, que a dia d'avui representen
759.000.000 €, que haurien d'haver pagat durant l'any 2011 i no ho han fet i recorda que
això ha passat amb un govern del PSC a Madrid i que encara està pendent de liquidar,
evidentment.
Vol recalcar que el deute de la Generalitat amb ajuntaments, diputacions i consells
comarcals acumulat durant l'any 2008 és de 753.000.000 €. És a dir un import sensiblement
inferior al que el govern central deu a la Generalitat, només en concepte del que estableix la
disposició addicional tercera de l'Estatut.
En tercer i últim lloc, perquè no es vol allargar més en un tema com aquest, recalca que CiU
donarà suport a totes aquelles mocions que siguin coherents i responsables, amb voluntat
constructiva per fer el bé del poble i per al benestar dels ciutadans, però no donarà suport a
cap moció demagògica com aquesta, per a vendre fum, i que la única raó que té de ser és
un interès polític i partidista. Per l'exposat CiU vota en contra de la moció.
Pren la paraula el portaveu del grup Socialista, el senyor Juzgado, que vol fer dos
aclariments. La moció la presenta la Junta de Portaveus. El senyor Martín la personalitza en
el PSC, però només li recorda que primer, que no estan parlant de les retallades a les quals
els té acostumats el govern de la Generalitat. No s'han d'excusar més amb el que va passar
amb el tripartit, ja que CiU porta un any governant, bé desgovernant el país, des del seu
punt de vista, però repeteix que això no és el que demana. Si es torna a llegir la moció,
aquesta és de tots els portaveus i parla sobre que la Generalitat digui un calendari del
deute, no està parlant de futur, sinó d'un calendari del deute. Tampoc s'exigeix quan ho ha
de donar, sinó saber quan el poden rebre per gestionar d'una manera correcta les arques
municipals.
El senyor Juzgado indica que no és un discurs, ni estan parlant de futur, ni del que ha
passat, sinó d'un deute reconegut per la Generalitat, que diu que no sap “sine die”, com va
sortir a tot arreu i es va dir que faria efecte el deute.
Reitera que els grups amb aquesta moció només demanen un calendari i no exigeixen el
pagament, sinó que digui quan.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 3 (CiU)
Abstencions: 0
Per tant i,

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89
www.parets.cat

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax 93 573 88 89

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax 93 573 99 98

Secretaria General

Davant l'anunci del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat d’ajornar el
pagament de 112 milions d’euros als ajuntaments catalans per subvencionar els costos
relatius a escoles bressol, volem manifestar la nostra absoluta disconformitat a més d’una
gran preocupació ja que els retards en els pagaments estan suposant una tensió
pressupostària molt important per als Ajuntaments i, en aquest cas concret, pot suposar
també una sobrecàrrega econòmica per les famílies en els propers anys.
En un moment de grans dificultats econòmiques, considerem una manca de sensibilitat
política aquest anunci ja que les administracions locals hem elaborat els pressupostos
municipals tenint en compte aquesta aportació i l’ajornament de les subvencions ens
condueix a una situació financera insostenible.
En el cas de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que sempre ha fet una ferma aposta per
l’educació i que disposa de 3 escoles bressol de titularitat municipal, aquest ajornament
suposa una sobrecàrrega de 400.000 euros.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que estableixi, amb caràcter
d’urgència, el calendari per al pagament del deute.
2. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que estudiï fórmules per liquidar els
seus deutes amb els ajuntaments, ja que aquestes mesures provoquen greus problemes de
tresoreria difícils de gestionar a les administracions locals.
3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya interessos de demora per l’ajornament dels
pagaments en concepte dels costos generats per les llars d’infants, que haurien d’haver
estat liquidats el novembre de 2011.
4. Adherir-nos a les demandes i sol·licituds que s’està treballant per part de l’entitat
municipalista Federació Catalana de Municipis (FMC).
5. Traslladar la resolució als Grups Parlamentaris catalans i a la Generalitat de Catalunya.
7. Precs i preguntes
7.1. Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i pregunta quina
repercussió tindrà el Reial Decret sobre mesures urgents i especials en matèria tributària
sobre el padró de l'IBI, que va publicar el govern de l'Estat el 31 de desembre passat, quina
repercussió tindrà sobre l'IBI de l'Estat, perquè a més de l'increment local en la major part,
molts rebuts de ciutadans del poble patiran un increment del 6%, que és el que s'adapta a la
franja per la revisió. El NOPP està preocupat doblement per la seva aplicació, per
l'increment i perquè el govern de l'Estat fa una invasió de competències a una capacitat
normativa del municipi, malgrat que és veritat que la Llei d'hisendes locals és una llei
bàsica, però en aquest tema l'Estat no havia intervingut mai, i ara ho aplicarà.
La senyora Martí prega que s'expliqui i que s'informi en el Ple de quina serà exactament la
repercussió de l'aplicació del Decret de mesures urgents en el padró de l'IBI del municipi.
7.2. La senyora Martí prega que en els cartells lluminosos del poble apareguin les
convocatòries de Ple. Quan hi hagi un Ple que s'anunciï perquè els ciutadans sàpiguen les
dates en què tenen lloc els plens.
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7.3. La senyora Martí explica que dies enrere el seu grup va demanar que el carrer
Monistrol, el carrer Sant Antoni M. Claret i el seu entorn fos d'un únic sentit i que es
reordenés la circulació a l'entorn del carrer Sant Antoni M. Claret i el camí del Bosquet, i la
resposta que ha rebut és que s'està fent un projecte d'ordenació viària. Es deu anar ja pel
tercer o quart projecte d'ordenació viària. El NOPP no considera adequada la resposta,
perquè són molt clares les peticions formulades i que s'haurien d'aplicar, perquè bé que pel
Barri Cerdanet com que estaven en campanya electoral no va fer falta esperar cap projecte
d'ordenació viària. Entén que en aquests dos temes tampoc, per això prega que es resolgui
per evitar problemes posteriors i no remetre'ls a nous projectes d'ordenació viària.
7.4. La senyora Martí exposa que el 28 de desembre va haver-hi un incendi en una masia
del poble, el NOPP es va assabentar perquè va sortir una petita notícia a la premsa
comarcal. Pregunta què va passar, en quin lloc era i quina masia és, perquè no es diu el
nom. Prega tenir informació quan es produeixin aquests tipus d'incidents que deu controlar
la Policia Local.
7.5. La senyora Martí explica que en la Junta de Govern de 10 de novembre de 2011 ha vist
que s'ha incoat un expedient de resolució de contracte a l'empresa Alea Servicios
Financieros, SL, que és una empresa de Sevilla, que va mig col·locar els cartells lluminosos,
per un import bastant elevat de 47.413 €.
Prega que s'informi sobre què ha passat amb aquesta empresa, perquè s'ha fet aquest
expedient de resolució i saber quan han costat els cartells, ja que les xifres que es mouen
són molt altes.
7.6. La senyora Martí explica que el NOPP ha sabut a través de la premsa que la Diputació
de Barcelona redactarà el Projecte d'arranjament del talús de l'avinguda de Catalunya, en el
tram de davant del pavelló. És necessari i important que s'executi el projecte, i prega que
s'informi del seu desenvolupament, sobretot del projecte i que no es procedeixi en cap cas a
l'adjudicació del projecte i de l'obra conjuntament, perquè el talús geològicament té molta
importància per al poble, ja que marca el límit del riu Tenes, per aquesta banda i en el seu
dia fa cent i pico d'anys quan es va fer tota l'avinguda de Catalunya es va desmuntar el
talús, però tot i així té una gran importància geològica i prega que s'informi al NOPP de la
intervenció que tingui lloc per poder fer aportacions, si cal, ja que no li agradaria veure en
aquest indret un mur de formigó o segons què.
La senyora Martí reitera que el talús geològicament té importància i també la té
botànicament, per tant és un projecte delicat i a més a més d'estar informats prega que no
es procedeixi a l'adjudicació doble del projecte i de l'obra, que a vegades es fa i el NOPP
entén que sempre és un error i en aquest cas seria garrafal, perquè primer cal tenir un
projecte molt clar del que es farà i després procedir a l'adjudicació.
7.7. Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martín, i explica que el proper dilluns
es durà terme una plantada d'arbres que patrocina l'empresa Danone. El seu grup aplaudeix
aquesta iniciativa privada. El 16 de novembre de 2008 es va fer una plantada de 500 arbres
al llarg del passeig Fluvial per reforestar la zona. Fet que va ser titular de Parets al Dia,
concretament el número 73. Pregunta quants queden dels esmentats arbres. Ho diu en el
sentit que la iniciativa està bé, però també estaria bé saber si l'equip de govern té pensat fer
un manteniment de l'arbrat, si el fa l'Ajuntament o la mateixa empresa.
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7.8. El senyor Martín exposa que hi ha un edifici que està a la cantonada entre els carrers
Sant Jordi i Sant Jaume de l'Eixample. Ignora si abans o prèviament s'ha tractat aquest
tema, però cal posar-hi mà perquè l'edifici suposa un perill seguretat i salubritat i fa una
mica malbé l'entorn. Pregunta com està l'edifici o si té algun problema administratiu, entre
d'altres qüestions.
7.9. El senyor Martín indica que respecte a l'ascensor de l'estació, no sap si és desinterès o
ben bé que és, però CiU té la sensació que l'Ajuntament no pren cap mesura perquè
l'ascensor de l'estació funcioni d'una manera continuada. És cert que l'empresa KONE
realitza el manteniment i l'ha arreglat algunes vegades, però tan bon punt el té solucionat,
van uns brètols i el tornen a fer malbé. Pregunta si l'equip de govern ha pensat en posar una
càmera de vigilància connectada amb la Policia, ja que això suposa que genera unes
despeses importants, perquè el manteniment d'un ascensor a finals d'any puja calés.
Pregunta si s'instal·larà una càmera que per una mica més s'assegura que les factures de
manteniment siguin més eficients.
7.10. El senyor Martín manifesta que els grafiteros últimament sembla que estan més actius
i hi ha un tal Helio, que és una màquina, que no para de pintar i recentment al Barri Antic hi
ha un que ha deixat una empremta ben visible que firma com BMX, i fa grafits en persianes,
parets, fet que provaca que el municipi estigui més lleig. Pregunta si han localitzat a aquesta
gent, si saben qui són i si se'ls sanciona. Prega que se'ls informi sobre el tema.
7.11. Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i en primer lloc s'afegeix a la
inquietud pel tema de l'augment de l'IBI proposat pel govern de Madrid. És una inferència
important dintre de la política municipal, no entén gairebé per què s'ha fet, encara que
comprèn que es faci perquè evidentment és la manera més fàcil de pujar els impostos a tots
els ciutadans.
Ha rebut diversos e-mails i trucades de gent inquieta per aquest tema, ja que hi ha hagut un
augment de l'IBI en aquest pressupost, i per si s'ha d'afegir el 10%. Pregunta quina posició
tindrà l'Ajuntament envers aquest augment.
ICV demanarà si realment s'aplica el 10%, que l'import es dediqui a la partida de benestar
social, ja que precisament aquests diners no estan contemplats al pressupost. Aquesta
partida és la que té més necessitat de diners, per això el seu grup presentarà una moció en
el seu moment, per si vostès es volen afegir. Tan de bo sigui així, però sí que primer vol
saber quina és la postura de l'Ajuntament. Entén que l'IBI ja és alt i que el 10% afectarà els
ciutadans que potser no tenen tants recursos.
Tal com va expressar en el seu moment, l'IBI no és un import socialment gaire graduable,
per això afecta tothom inclús la gent que viu de lloguer i la gent jove, ja que normalment el
llogater paga l'IBI. Prega que l'equip de govern aclareixi el tema.
7.12. El senyor Folguera pregunta quina resolució s'ha dictat en referència a l'anul·lació del
procés de selecció de la Policia Local. Recorda que el senyor alcalde va anul·lar un procés
de selecció perquè hi havia hagut una filtració de l'examen corresponent. Es va dir en el seu
moment que s'havia obert un procés d'investigació per part d'algun responsable. Fins a la
data no ha tingut resposta de com ha quedat el tema, si realment va haver-hi una filtració i
es va passar l'examen a algú i es bo que les coses es comencin i s'acabin bé. Si realment
es diu que s'obre un procés d'investigació del que ha passat, les conclusions s'han de
presentar. No sap si ja es tenen, però en tot cas no s'estarà de reclamar-les. Pregunta com
està el tema.
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7.13. El senyor Folguera explica que en el Consell Escolar es va comentar el tema del
container de l'escola Vila Parietes. La zona del container es va reparar, perquè estava
afectada, ja que la gent aparcava a sobre. Va ser una reclamació de la directora
responsable o representant del Consell Escolar d'aquesta escola. S'han posat els pals
corresponents perquè la gent no aparqui a sobre del container com passava i el feia malbé.
S'han posat els pals, però el container no s'ha retirat, s'imagina que estan inquiets per saber
quan es treurà el container tan lleig que està al davant del Vila Parietes.
Pren la paraula la presidència i respon que quan l'Ajuntament quan va saber el de l'IBI el
primer que va fer va ser encarregar als serveis econòmics què suposarà, i ha de dir que la
competència és municipal, i l'equip de govern no hi està d'acord que un organisme
supramunicipal marqui quina ha de ser la càrrega impositiva.
En qualsevol cas una vegada se sàpiga el percentatge, que creu que serà al voltant del 6%,
perquè pràcticament els municipis que estan en revisió cadastral està al voltant
aproximadament del 6%, altres municipis que no ho estan o que han fet revisió cadastral
anteriorment estan al voltant del 10%. En el moment que tinguin uns primer números veuran
que es pot fer, i en qualsevol cas s'hauran de fer les valoracions, si és via Decret el que
quedarà serà mirar de gestionar-lo, que no treu que el posicionament sigui un.
Explica que els cartells lluminosos s'han dedicat bàsicament a activitats lúdiques, culturals i
esportives, i respecte a les convocatòries, aquestes es faran arribar.
El NOPP també ha preguntat pel tema de l'empresa Alea, adjudicatària de la instal·lació dels
cartells. Explica que s'ha fet el que es fa en qualsevol concurs que no respongui a la plica i
al contracte, ja que l'empresa no ha complert amb la tasca adjudicada pel concurs, per això
se li ha retirat i s'ha buscat un nou adjudicatari. Quan es parla de què ha costat, ha de dir
que a l'Ajuntament de Parets no li ha costat res, això ho va dir ja des del principi.
Ja es va dir en un Ple que no costaven res els cartells lluminosos en ser un tema
comunicatiu, perquè va ser en la segona tongada dels fons de suport de l'Estat (FEOLS)
que van subvencionar íntegrament el 100% diferents inversions en modernització, en
adaptació en noves tecnologies, entre d'altres. Una de les aplicacions que van subvencionar
va ser aquesta i van ser pagats de manera íntegra pels esmentats fons, que a més eren
finalistes, i venien directament de Madrid i servien per pagar els panells informatius.
Quant a la pregunta sobre el carrer Monistrol i el carrer Sant Antoni M. Claret, respon que no
s'han fet diversos estudis, sinó que li van comunicar que s'està elaborant un estudi de
mobilitat, de manera sectoritzada. Han vist que és important fer-los a diferents zones del
municipi i en el moment que es tingui l'estudi del carrer Monistrol i del carrer Sant Antoni M.
Claret, i molts altres, es tractarà la valoració amb la mobilitat que ha de tenir, indistintament
de si s'està en processos electorals o no.
La presidència indica que respecte a la masia que es va cremar, explica que el propietari és
el Parera Briquets. La Policia, els bombers i els diferents serveis van actuar amb rapidesa.
L'incendi es va produir a causa d'una espurna de tema elèctric en el mateix porxo en què
estava col·locat el magatzem de la masia. S'estan fent feines d'ajuda per solucionar el
problema al més ràpid possible i fer un cop de mà al propietari. Això ve molt a col·lació del
que es va parlar l'altre dia sobre tipus d'actuació, ja que quan hi ha una causa sobrevinguda
o major hi ha d'haver una especial incidència de suport en situacions com aquesta.
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Pel que fa a la pregunta sobre la Diputació i el carrer Barcelona, explica que el NOPP estarà
ben informat. L'equip de govern es congratula i explica que el regidor va mantenir una
reunió directament amb els diferents representants de la Diputació de Barcelona i un tema
que estava estancat, s'ha aconseguit a priori desencallar-lo i el regidor amb una comissió
més monogràfica informarà del que es faci.
La presidència continua exposant que respecte a les preguntes de CiU sobre la plantada
d'arbres, és una proposta dintre d'un pla concret de medi ambient que té Danone. Hi ha un
compromís, si no s'equivoca, que el manteniment durant uns certs anys aniran a càrrec del
mateix projecte. En el tema dels números i l'arbrat i quants dels arbres que es van plantar
en el seu dia hi ha ara, mirarà de donar resposta mitjançant l'enginyer agrònom per veure
quina és la situació.
També mirarà si s'està tractant el tema de l'edifici del carrer Sant Jordi amb el carrer Sant
Jaume, pel tema de la seguretat.
El tema de l'ascensor de l'estació és històric i lamentablement és un punt en què s'han
provat diferents fórmules. Quan va haver-hi vandalisme en la zona, que és un sector que no
diria de difícil control, però sí d'accés molt divers, atès que l'estació està molt a prop moltes
vegades hi ha hagut vandalisme no per part de la gent de l'entorn, ni de la joventut del
municipi, sinó d'usuaris del mateix recorregut de tren. Fa un temps va haver-hi una primera
aposta per un tema de càmeres, va ser un tema interior, es van sabotejar i ara s'estan
mirant diferents fórmules, perquè hi ha molta gent, gent amb problemes de mobilitat o
mobilitat reduïda, que són usuaris diaris i es troben cada dia amb problemes amb
l'ascensor.
La presidència continua responent que amb el tema dels grafiteros, continuen amb la
mateixa línia, es pot fer un monogràfic. Hi ha hagut de tot, és a dir s'han tramitat diferents
sancions, treballs a la comunitat en el moment que s'ha aconseguit agafar algun dels
grafiteros fent l'acció en aquell mateix moment, però la legislació és la que és i és molt
restrictiva, ja que només es pot actuar en el moment que s'està realitzant la infracció. Hi ha
la doble vessant. Una la preventiva, que és la pedagògica i l'altra la coercitiva, que es va
reformar en l'Ordenança de convivència ciutadana, i espera que doni els seus fruits.
Respecte a les preguntes formulades pel grup d'ICV, sobre l'IBI, ja s'ha contestat i l'equip de
govern rebrà de bon grat qualsevol proposta relacionada amb l'aplicació que s'hagi de
reformular.
Quant a l'examen de la Policia recorda que va demanar d'obrir un expedient d'informació
reservada. Això respon a un tema molt protocol·laritzat, en què el tribunal avaluador, en el
qual no hi ha cap representant polític per un tema de legislació, de forma i estructura, va
tenir uns certs indicis, que va fer arribar a la presidència, a l'Alcaldia.
Durant les properes setmanes s'acabarà de redactar l'informe, en el moment que es tinguin
les conclusions, aquestes es donaran perquè són els primers interessats en saber i marcar
un precedent d'actuar així en el cas que un tribunal avaluador digui que hi ha hagut
qualsevol tipus de problema.
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i respecte al tema del contenidor
indica que si és com ha explicat el senyor Folguera, el retiraran perquè ja no en fa cap
funció.
Intervé el representant del grup ICV, el senyor Folguera, i pregunta si l'IBI s'aplicarà o no.
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La presidència respon que és via Decret i s'aplicarà segur. L'equip de govern vol saber en
quin percentatge afectarà, perquè no és un tema estandaritzat i pel que es veu en la primera
part de l'estudi i com li ha comentat el regidor d'Hisenda en els dos últims dies, hi ha una
certa casuística moltes vegades, que s'aproven decrets, que l'aplicació a efectes pràctics en
el moment que es tingui la informació l'exposaran a tots els regidors del consistori per parlar
de quines són les línies d'actuació i el posicionament que es pot agafar.
El senyor Folguera, d'ICV, indica que si el govern central l'ha aplicat via decret està clar que
s'ha de fer, per això vol saber el posicionament clar del PSC.
La presidència contesta que el PSC està completament en contra que hi hagi una proposta
de l'Estat sobre una qüestió en la qual la competència la tenen els ajuntaments. Amb
l'aplicació de l'IBI és amb la que es pot ajustar. L'Estat li toca mirar això, a les autonomies
una altra, i els ajuntaments ho han de mirar des de l'àmbit local, i des de l'àmbit local amb el
temes que tenen competència amb de tenir poder de decisió.
El regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, explica que respecte als grafiteros, és cert que
quan detecten algú, apliquen expedients sancionadors, però s'ha de tenir molt clar i agafar
infraganti les persones que ho estan fent. S'han obert expedients i alguns han estat
sancionats i ho han pagat.
El regidor de CiU, el senyor Martín, pregunta que si en aquest cas no és possible fer-los
pintar la paret o la porta.
La presidència explica que els treballs a la comunitat és això i s'aplica quan la família està
predisposada. L'element coercitiu només s'utilitza quan no hi ha predisposició a solucionar
el dany. En el moment que es vol solucionar el dany, és un tema més pedagògic i es tracta
de netejar la part que s'ha embrutat.
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

Jordi Pousa Engroñat
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