Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL
VALLÈS
Identificació de la sessió
Sessió número: 9/2011
Caràcter: ordinari
Data: 21 de juliol de 2011
Horari: de 19 a 20 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
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
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, 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
Ordre del Dia
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
2. Prendre coneixement de l’exercici d'activitats públiques compatibles de diversos regidors
i regidores municipals.
3. Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla del Patronat Municipal d’Ensenyament.
Àrea de Serveis Personals
4. Donar suport a què la denominació de l’Institut Parets del Vallès passi a ser “Institut
Torre de Malla”.
5. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 30
de juny de 2011.
Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
2. Prendre coneixement de l’exercici d'activitats públiques compatibles de diversos
regidors i regidores municipals
Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que el present punt fa referència a
determinats regidors i regidores que compatibilitzen la seva activitat com a regidors i
funcionaris, ja sigui en la Generalitat o en una altra administració. Es proposa al Ple prendre
coneixement i posar de manifest el caràcter compatible de les dues activitats públiques de
les regidores senyores Rosa Martí Conill i Esther Samon i Guasch, i el regidor senyor Josep
Lluís Rodríguez González, ja que no ocupen en aquest Ajuntament un càrrec amb dedicació
exclusiva ni parcial i que per això no tenen retribució periòdica per tal concepte, sens
perjudici de percebre les assistències assignades per als regidors i regidores aprovades pel
Ple de l'Ajuntament en sessió de 30 de juny de 2011.
Per l'exposat i,
Vista la nova composició política d'aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats
electoral derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.
Atès l'escrit presentat per la regidora senyora Rosa Martí i Conill en data 12 de juliol de
2011, amb número de registre d'entrada 8360, en què manifesta que compatibilitza la seva
activitat com a regidora amb el treball a la Generalitat de Catalunya.
Atesa la sol·licitud en el mateix sentit del regidor senyor Josep Lluís Rodríguez González.
Atès l'escrit presentat per la regidora senyora Esther Samon i Guasch en data 13 de juliol de
2011, amb número de registre d'entrada 8524, en què manifesta que compatibilitza la seva
activitat com a treballadora de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Atès que el càrrec que ocupen els esmentats regidors i regidores a l'Ajuntament de Parets
del Vallès o és retribuït i no tenen dedicació exclusiva, sense perjudic de poder percebre les
indemnitzacions i assistències que corresponguin.
Atès el que preveu la Llei 53/1984, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques, en relació amb el Decret 98/185, d'11 d'abril, sobre procediment
per a l'aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la Generalitat de Catalunya.
Atès el que preveu l'article 5.1.b de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del
personal al servei de les administracions públiques.
El Ple de l'Ajuntament,
1. Pren coneixement i posa de manifest el caràcter compatible de les dues activitats
públiques de les regidores senyores Rosa Martí Conill i Esther Samon i Guasch, i el regidor
senyor Josep Lluís Rodríguez González, ja que no ocupen en aquest Ajuntament un càrrec
amb dedicació exclusiva ni parcial i que per això no tenen retribució periòdica per tal
concepte, sens perjudici de percebre les assistències assignades per als regidors i regidores
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aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 30 de juny de 2011.
2. Notificar aquest acord als interessats.
3. Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla del Patronat Municipal
d’Ensenyament
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i exposa que tal i
com es va comentar a la Comissió Informativa, tenint en compte que el 26 d'abril de 2011 es
va posar en funcionament l'escola municipal el Gargot, escola que substitueix el Petit
Cirerer, en aquell moment van entrar en funcionament, o sigui que van continuar els dos
grups que hi havia a l'escola el Cirerer i a l'abril van entrar en funcionament dos més.
Tenint en compte que a principis de setembre es crearan els altres dos grups que faltaven,
atesa la demanda, passarà a ser una escola de sis grups tenint en compte que a part que
dos d'aquests grups són uns grups que hi haurà una ampliació de ràtios. Dels infants
nascuts al 2010, de gener a desembre, hi ha una ampliació i té la conseqüència de la
necessitat de crear dues places d'auxiliar.
Amb aquest escenari es proposa al Ple modificar la plantilla de personal laboral del Patronat
Municipal d’Ensenyament, per tal de crear cinc places de mestre d’escoles bressol i dues
d’auxiliar mestre.
Continua explicant que les dues places d'auxiliar i tres de mestre es cobriran utilitzant el
procés de selecció que va derivar de la borsa de substitucions de les escoles bressols que
va tenir lloc, una al juliol i l'altra al setembre de l'any 2010, i aquesta borsa de substitució té
vigència fins al juliol del 2012 i la d'auxiliar fins al setembre de 2012.
Pel que fa a les altres dues places de mestre es cobriran amb personal que ja forma part del
Patronat i que com a resultat de les retallades que s'apliquen des del Departament
d'Educació, en el Pau Vila s'amortitzaran dues places.
Va haver-hi un acord amb el Comitè d'Empresa per donar prioritat al personal del Patronat
envers els que estan a la borsa de substitucions.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que si hi ha una escola
nova és necessària la modificació de la plantilla, però amb aquesta modificació no hi ha
prou, ja que segurament seria bo de cara a l'elaboració del pressupost de l'any que ve i no
ara, perquè és una modificació a mig any, que a més a més de la introducció de la
modificació de la plantilla s'elaborés la relació de llocs de treball, que es diu la ERLT, del
Patronat i de tot el personal de l'Ajuntament. Seria una cosa bona, que no s'ha fet i que seria
convenient. Reitera que seria convenient que s'elaborés la relació de llocs de treball del
Patronat i de l'Ajuntament.
El NOPP demana que sempre que s'hagin de cobrir places es respectin tots els principis de
pluralitat, d'igualtat de condicions, i d'accés, ja que és molt important des del punt de vista
jurídic i tenint en compte l'actual situació laboral i de crisi. Per això s'ha de tenir en compte
absolutament a tothom quan es crea un lloc de treball. Quan es convoquen places és
imprescindible respectar tots els principis de pluralisme i d'igualtat d'accés. Per l'exposat el
NOPP vota a favor.
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Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup també està
d'acord en què si hi ha una nova escola bressol, que també hi hagin noves places i si s'han
de modificar i ampliar no hi ha cap problema. Vol saber el procés que se seguirà a l'hora de
seleccionar el personal per cobrir les places noves, si es publicitarà correctament i com es
durà a terme tot el procés.
La regidora d'Educació, la senyora Lloret, respon que de les places, les dues d'auxiliar i les
tres de mestre es cobriran a partir del procés de selecció que es va fer quan es va crear la
borsa de substitucions. Per accedir a la borsa de substitucions es realitza un procés selectiu
per entrar-hi. Es fan entrevistes, està tot baremat i la gent que accedeix a la borsa passa per
un sedàs, que permet que dites persones puguin entrar o no amb determinades condicions.
Quan necessites realitzar una substitució es fa servir la borsa de substitucions de manera
ordenada,
L'altre cas és diferent, perquè hi ha dues places de mestre, però en comptes d'utilitzar-se la
borsa hi ha un acord amb el Comitè d'Empresa que diu que si hi ha una vacant dintre del
Patronat i algú del mateix Patronat la vol cobrir, aquest passa per davant de la borsa. Aquest
és el procés que s'ha seguit. En el moment que es va publicitar i es va fer la borsa de
substitucions és el seu resultat.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que respecte a la
transparència, vol fer el comentari que també han fet la resta de companys dels altres grups.
En la Comissió Informativa no van tenir clar i no van saber exactament qui és la persona
encarregada de nomenar aquestes persones. Està clar que formen part d'una borsa.
Pregunta quina és la persona encarregada de nomenar aquestes persones. Qui és l'última
persona que té la potestat de dir qui té preferència o no per entrar a cobrir aquests llocs.
Entén que els llocs s'han de cobrir, per això ICV vota a favor, però fa la petició de saber
realment com es produeix el procés. Sap que hi ha una borsa, però qui nomena aquestes
persones, amb quins criteris i la voluntat que tot el procés s'ha de publicitar per tal que si hi
ha una persona que creu que té dret a entrar a sol·licitar alguna de les places o té alguna
al·legació a fer, que la pugui presentar amb temps.
El senyor Folguera va entendre a la Comissió que les places ja han estat adjudicades. No
sap si està equivocat.
La regidora d'Educació, la senyor Lloret, respon que es va comentar a la Comissió que hi
havia una part de les places que es van haver de cobrir a l'abril.
D'altra banda, no hi ha una persona última que decideix. En aquest cas com ve derivat d'un
procés de selecció que es realitza per crear una borsa, hi ha el Tribunal Qualificador que el
constitueix, llavors en aquell cas era la responsable del servei d'educació, les tres directores
de l'Escola Bressol, una tècnica auxiliar de Recursos Humans i un representant del Comitè
d'Empresa, aquests són els que van tenir l'última paraula a dir, després de publicar els
barems i les bases que hi havia per poder entrar a la borsa qui eren els que entraven o no
per la puntuació.
El senyor Folguera demana que per a properes vegades seria bo que el Servei Local
d'Ocupació publicités les places, com també a la pàgina web de l'Ajuntament per tal de fer
transparents les adjudicacions, que ja diu que no dubta que siguin correctes i estiguin ben
fetes.
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Intervé la presidència, i fent referència al que comentava la portaveu del NOPP, indica que fa
pocs mesos que es va aprovar la relació de llocs de treball. En el moment d'aprovar la
plantilla no s'ha tingut mai la relació de llocs de treball i en l'última aprovació en el tema del
pressupost es va aprovar la relació de llocs de treball. Per això pregunta a quina relació de
llocs de treball fa referència, ja que aquesta està feta i si es necessari es prendrà nota.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, entén que hi ha dos documents diferents. Un és la
plantilla i l'altra l'ERLT. Les administracions tenen la relació de llocs de treball. En l'última
relació del pressupost, que és quan s'aprova també la plantilla es va fer una ERLT, però era
una relació de llocs de treball estricta sense definir el lloc.
El NOPP entén que l'ERLT s'ha de fer amb una redefinició de funcions, sinó només és un
llistat.
Creu que l'Ajuntament no té la relació de llocs de treball, en la qual s'assigna el lloc de
treball amb les funcions, com té per exemple la Generalitat de Catalunya i molts
ajuntaments, que tenen un document que creu que aquest Ajuntament no té. En l'última
plantilla sí que és veritat que havia un document que deia relació de llocs de treball, però el
seu grup creu que estan per definir les assignacions, que potser era un primer esquema,
però s'hauria de definir cada lloc de treball, perquè permet tenir uns llocs de treball
perfectament assignats a part de l'organigrama. Hi ha diversos conceptes en el tema laboral,
que no domina al cent per cent. Hi ha organigrama, plantilla i relació de llocs de treball.
La senyora Martí continua exposant que seria bo tant per al Patronat com per l'Ajuntament,
amb la col·laboració dels sindicats i del Comitè d'Empresa, que es fes l'assignació de
funcions a l'ERLT. Això és el que vol dir. No sap si ho diu prou bé.
La presidència indica que es farà arribar a tots els grups el que ja es va elaborar, perquè en
l'última redefinició es va fer la relació de llocs de treball amb les diferents assignacions i
responsabilitats i el que hi ha és tot el catàleg de la plantilla, que són les diferents eines.
L'ERLT que com a tal necessita tenir adjuntes les assignacions i les diferents
responsabilitats i el diferent encàrrec de cadascun dels treballadors, però en qualsevol cas
s'ha de complementar un document que pot estar viu, que es pot tractar i mirar en una
Comissió Informativa. Es farà arribar a tots els grups la relació de llocs de treball actual, amb
una vigència de dos mesos. S'ho apunta per si necessita adaptacions.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està d'acord amb la
modificació de la plantilla, però té dubtes amb el procés que s'ha seguit per a la selecció que
s'ha dut a terme, i de fet ja han parlat amb la regidora d'Ensenyament, perquè al setembre
volen portar una proposta pròpia per procedimentar els processos de selecció, per això el
seu grup s'absté.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 14 (PSC, NOPP, PP, ICV)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CIU)
Per tant i,
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Vist l’informe elaborat pel servei d’Educació en data 11 de juliol de 2011, relatiu a la
necessitat de modificar la plantilla del Patronat Municipal d’Ensenyament, atesa l’obertura de
l’escola bressol El Gargot de titularitat municipal, i atesa la necessitat de proveir les places
corresponents per al proper exercici 2011-2012.
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous serveis,
ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin esperar
l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització administrativa
interna.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal.
Atesa l’existència de consignació pressupostària suficient.
Vist l’informe del director de Recursos Humans i Organització de data 12 de juliol de 2011.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Modificar la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal d’Ensenyament en el sentit
de crear cinc places de mestre d’escoles bressol i dues d’auxiliar mestre d’escola bressol,
amb efectes 1 de setembre de 2011.
2. Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost vigent.
3. Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent.
Àrea de Serveis Personals
4. Donar suport a què la denominació de l’Institut Parets del Vallès passi a ser “Institut
Torre de Malla”
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret i exposa que el
Consell Escolar de l'Institut de Parets va aprovar canviar el nom de l'Institut del municipi, que
actualment es diu Institut de Parets del Vallès i que es passi a dir Institut Torre de Malla.
Les votacions del Consell Escolar van ser de 8 vots a favor pel que fa al nom de Torre de
Malla, 1 a favor de l'Institut de Parets del Vallès i 3 abstencions.
Dins del procés pertinent perquè finalment s'aprovi el nom de l'Institut es necessita que
l'Ajuntament redacti un informe favorable, atesa aquesta demanda des de la Regidoria
d'Educació i de l'equip de govern proposen donar suport a què el nom de l'Institut Parets del
Vallès passi a ser Institut Torre de Malla, i traslladar aquest possible acord a l'Institut
pròpiament i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Tots el grups voten a favor. Per tant i,
Atès el Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau
superior.
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Atès que en l’article 5 d’aquest Decret, en el que es fa referència a la denominació
específica dels instituts d'educació secundària, en el punt 5.1 diu que la denominació
específica pot ésser modificada a proposta del Consell Escolar del centre, que s'hi ha de
mostrar favorable per una majoria de dos terços dels membres que el constitueixen.
Atès que l’Institut de Parets del Vallès ha portat a terme el procediment corresponent per
proposar un canvi de nom amb 8 vots a favor de la denominació Institut Torre de Malla, 1 vot
en contra i 3 abstencions.
Atès que al municipi no existeix cap altre institut amb aquesta denominació.
Des de la regidoria d’Educació es proposa atribuir a l’Institut Parets del Vallès la nova
denominació específica “Institut Torre de Malla”.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Donar suport a què la denominació específica de l’Institut Parets del Vallès passi a ser
“Institut Torre de Malla”.
2. Traslladar el present acord a l’Institut i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
5. Precs i preguntes
5.1. Prèvia la vènia, pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i en relació a les
obres d'urbanització del polígon de Can Volart, pregunta per què aquestes obres s'han aturat
i no s'acaben, perquè porten molt temps executant-se i des de fa bastants dies estan
aturades.
5.2. La senyora Martí explica que el seu grup ha tingut coneixement en els últims dies, de la
proliferació d'alguns robatoris en cases, indústries i mercats. Prega disposar del màxim
possible de dades en relació a aquest tema. Per assabentar-se millor estaria bé disposar de
les dades que tingui la Policia Local i comparar-les amb temporades anteriors.
5.3. La senyora Martí pregunta per què s'ha reduït l'espai que tenia assignat el Club
d'Escacs fins ara en el pavelló esportiu.
5.4. La senyora Martí pregunta com està el procés d'adjudicació del bar del pavelló.
5.5. La senyora Martí manifesta que avui ha vist que se solucionava el tema, però el NOPP
volia demanar que s'arreglés l'accés i l'entorn del cementiri, perquè estava en una situació
deplorable i avui ha vist que s'estava actuant, per això ja no cal el prec.
5.6. La senyora Martí indica que algun dia haurien de discutir més àmpliament el tema de la
deixalleria. El NOPP creu que la deixalleria funciona bé, però caldria rumiar no només a
Parets, sinó a través del Consorci de Residus del Vallès, la necessitat que existeix de
reciclar objectes, no només materials, tenint en compte la situació de crisi actual i que
moltes vegades arriben objectes a la deixalleria, que serien reutilitzables per part d'altres
persones.
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No vol posar sobre la taula totes els avantatges i inconvenients que això comporta, perquè
suposa que ja s'han pensat, perquè és un tema de volum, i de control, que hi ha tota una
problemàtica a l'entorn, però és una qüestió necessària i que cal plantejar-se. No es pot
llençar tot el que arriba a la deixalleria, perquè no són tan rics com per fer això i menys en
una situació de crisi, és a dir que s'han de reciclar objectes i no només material.
La senyora Martí continua exposant que s'ha de buscar un sistema i no és una qüestió que
sigui estrictament del municipi de Parets, però sí que és del Consorci de Residus. S'hi ha de
pensar i és una necessitat per qüestions mediambientals, de crisi i perquè hi ha molts
objectes que són recuperables.
5.7. La senyora Martí vol conèixer amb tot el detall possible com s'ha portat a terme la
implementació del procés de neteja i de recollida d'escombraries, perquè el NOPP i molta
gent observa preocupada, que la implementació no ha seguit el procés que en principi
estava pensat i que ha trobat molts inconvenients.
En primer lloc s'observa que els carrers no estan nets. Tot i haver-se adjudicat un nou
sistema continua havent la problemàtica que els carrers continuen estant bruts. Alguns avui
continuen tenint resta de petards de Sant Joan, fet que és bastant exagerat.
També observen que la recollida es realitza amb un camió vell, que a més deixa el terra amb
bastants regalims, quan hi hauria d'haver-hi un camió nou. Es va parlar d'un camió
bicompartimentat. Aquest camió es va fer servir alguns dies i després no es va utilitzar. És
un tema que s'ha de resoldre, perquè no es pot adjudicar el contracte d'escombraries fa
quatre dies, i que s'utilitzi un camió vell, que embruta els carrers.
Respecte als contenidors, molts dels que s'acaben d'instal·lar estan trencats, deficients, i
d'una qualitat inferior a la que hi havia fins ara, que ja no era cap meravella. Per això, caldria
revisar tot el tema dels contenidors.
Pregunta on són les màquines d'escombrar. Durant la campanya escombraven, però ara fa
dies que no escombren. O sigui, que caldria redactar un informe detallat respecte a tot el
tema de la implementació del procés de neteja viària i de recollida d'escombraries, del que
ha passat des que es va implementar el nou contracte fins ara i quines solucions s'han de
donar. Ha plantejat alguns temes sense voler ser exhaustiva, però suposa que hi ha alguns
altres, ja que bastants persones li han fet arribar algunes queixes a part de les que ha
observat el NOPP.
5.8. Pren la paraula el portaveu de CiU, el senyor Martí, i pregunta qui gestionarà finalment
la residència d'avis, com es concertaran les places i com es farà pública la manera
d'aconseguir una de les places, ja siguin públiques o concertades.
5.9. El senyor Martín pregunta si en els aparcaments s'ha pensat fer la zona blava o no. Si hi
ha permissivitat a l'hora de no sancionar els cotxes aparcats en zones de càrrega i
descàrrega i en zones d'aparcament d'ambulàncies.
Continua exposant que els caps de setmana en el Barri Antic, a la zona del carrer
Barcelona, inici del carrer Major, i plaça de la Vila, és de vianants, però resulta que hi ha una
persona de 97 anys, que els caps de setmana no la poden venir a recollir perquè no poden
passar amb el cotxe. És una excepció i pregunta si l'Ajuntament té pensat algun sistema,
perquè la poguessin passar a recollir els caps de setmana perquè aquesta persona no es
pot moure.
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5.10. El senyor Martín exposa que recentment l'Ajuntament ha mantingut una reunió amb
comerciants del poble i se'ls ha fet arribar la proposta de crear una marca per potenciar el
comerç. CiU creu que l'Ajuntament havia d'haver consultat o parlat amb els comerciants
abans d'engegar una iniciativa d'aquest tipus.
Pregunta com anirà acompanyada la iniciativa d'aquesta marca, perquè una marca sense
notorietat no tindrà èxit segur. Pregunta si la iniciativa s'acompanyarà amb campanyes,
premsa i televisió i com es pensa reforçar.
5.11. El senyor Martí exposa que el col·lectiu de conductors de la Sagalés ha fet arribar una
queixa a l'Ajuntament, relativa a una persona relativament gran del carrer Sant Antoni, el
qual demana diners i fa molta mala olor. Antigament es passejava pels carrers del poble, i
ara va per Mollet. Pregunta si l'Ajuntament ha pensat fer alguna actuació envers aquesta
persona, atès que tot i tenir ingressos, pateix una malaltia i no té llum, ni aigua. Pregunta si
es farà alguna cosa la respecte.
5.12. El senyor Martí indica que respecte al tema anterior sobre el comerç, pregunta pel cost
que ha suposat crear la marca o dur endavant la iniciativa de la marca del comerç a Parets.
5.13. Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i indica que el seu grup
coincideix bastant en alguns dels precs exposats, sobretot el referent al tema de la neteja,
que és prou important. Hi ha moltes queixes de ciutadans que veuen que aquests dies ha
baixat molt el nivell de neteja del municipi, tot i que s'ha ampliat la partida en
aproximadament en un milió dos-cents vuitanta mil euros. Pregunta què s'ha fet i per què hi
ha la sensació que realment la millora no ha estat ni substancial ni s'ha notat.
5.14. El senyor Folguera comenta un tema molt recent, de fet ni s'ha tancat, sobre els
telèfons mòbils de cadascun dels portaveus dels grups municipals. Vol que aquest tema es
debati en el Ple municipal en el seu moment, per al bé de la transparència i que tothom
sàpiga una mica en què es fan servir els recursos del municipi. Un cop consultat a
l'Agrupació Local s'ha donat compte que la cessió del mòbil no està supeditada a un consum
concret, sinó que està obert a un consum a disposició una mica del mateix usuari. Aquest fet
voldria comentar-lo, perquè s'hauria de deixar ben clar, que en el cas que es faci un ús amb
aquest tipus de telèfon mòbil, el ciutadà tingui ben clar quin és el consum que tindran i quin
serà el cost que suposarà per al municipi. Si es fa així ICV prendrà una decisió al respecte.
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i exposa que com la pregunta
sobre la neteja és reincident en dos grups i en cas que no hagués sortit avui aquesta, la
intenció de l'equip de govern era trobar-se per comentar el tema, perquè han passat un
període, en què s'han tingut els problemes que abans comentar-va la senyora Martí i que li
preocupen al senyor Folguera.
El senyor Juzgado explica que el nou contracte de neteja es va signar al gener de 2011, per
1.238.000 € IVA inclòs. L'import s'ha reduït i no s'ha incrementat en l'anterior partida.
El dia 1 d'abril es va iniciar el contracte, però faltava una de les dues màquines. Es va iniciar
només amb una de les escombradores, la Ravo, que és la que porta el braç amb la
manguera i sense el camió bicompartimentat, que és el que realitza la recollida tant de
rebuig com de l'orgànica.
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Durant el mes d'abril i abans d'acabar el mes es va incorporar la segona escombradora i el 4
de juliol en concret s'incorporava també el camió que ha comentat. Quan es comença la
recollida amb el camió, aquest té dificultats, perquè és més ample, ja que té l'opció de dos
contenidors, i per tant és més ample que l'anterior i té dificultats per passar per alguns dels
carrers, concretament pel carrer Travessera, ja que hi havia un camió mal aparcat i no van
poder girar, i no van efectuar la recollida. L'Ajuntament es va assabentar l'endemà al matí i
amb els mitjans dels quals disposa va fer la recollida. Tot això va passar durant la setmana
passada i finals de l'altra.
L'Ajuntament es va reunir amb Urbaser, que és l'empresa adjudicatària, a la qual van
transmetre tots els problemes i l'empresa també els va fer arribar totes les dificultats amb
què es trobaven. Estan treballant en un protocol, en el qual quan es tingui una incidència la
solució no serà deixar-la passar de llarg, sinó que l'Ajuntament en serà coneixedor i podrà
actuar, sinó immediatament, al més aviat possible.
Actualment hi ha dues escombradores. La Ravo que és amb pèrtiga, amb sistema
d'aspiració i la Dulevo, que té sistema d'arrastre. Un vehicle elèctric amb caixa d'hidropressió
i dos Nissan Casters amb caixa per a voluminosos, que es dedica a la recollida de
voluminosos i mobles.
El senyor Juzgado continua explicant que l'Ajuntament va transmetre a l'empresa que no es
feia la neteja que en el contracte es requeria i li va exigir una proposta perquè això no
passés, cosa que han fet.
Demana la senyora Martí que li faciliti el nom del carrer en el qual encara hi ha petards a fi
de traslladar la incidència a l'empresa.
Les actuacions que l'Ajuntament ha exigit són aquestes. L'Ajuntament ha actuat en aquells
lloc en el quals el camió tenia dificultats per girar, i ha instal·lat una sèrie de pilones a fi que
cap cotxe pugui aparcar i dificulti l'accés del camió.
Des del mes de juliol es realitza la recollida a la vegada. Abans es feia una recollida de
rebuig diària i tres cops a la setmana d'orgànica, ara es realitza diàriament, alhora que es fa
la recollida de rebuig es fa també la d'orgànica.
Des que s'ha mantingut la reunió i s'han pres aquestes mesures, que els impedien la
prestació del servei, i se'ls va transmetre la sensació que els carrers no estaven tot el net
que haurien d'estar d'acord amb el contracte signat, personalment es passeja i es dóna una
volta pels carrers per fer el seguiment, a part que el fan els tècnics, i ha notat una millora des
de la darrera setmana.
El senyor Juzgado afegeix que si hi ha algun cas en concret, prega que li facin arribar, que
trametrà ràpidament la incidència i s'actuarà. Reitera que hi ha hagut les incidències del
canvi de camió, fins i tot abans de canviar el camió anaven amb el antic, que deixava un
suquet, que perfumava tot el poble. Això no és una forma professional de treballar. Els
serveis tècnics havien requerit que s'arreglés, però pel que fos no podien canviar el camió, el
que tocava era que passés un camionet amb una manguera que ho netegés.
Estan a sobre del tema i creu que es nota una mica, i es notarà més a curt termini. Si els
regidors necessiten algun tipus d'informació o documentació al respecte, no hi ha cap
problema en facilitar-la.
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Pel que fa als contenidors és cert que hi ha hagut problemes. S'ha demanat a una empresa
que realitzi una auditoria sobre la qualitat dels contenidors del municipi, no sigui cas que hi
hagi una partida malmesa o que sigui d'una qualitat que no necessiten. Estan a sobre del
tema, i indica que s'han canviat contenidors malmesos i es procedirà a arranjar i canviar les
tapes trencades. Algunes tapes s'han trencat, perquè els contenidors estan pensat per al
camió gran i no per al petit que va començar a operar al principi i el mateix camió feia malbé
les tapes.
El portaveu d'ICV, el senyor Folguera, demana la paraula.
La presidència explica que el procediment a seguir en l'apartat de precs i preguntes és
primer fer les preguntes i després les respostes, però igualment dóna la paraula al regidor
senyor Folguera.
El senyor Folguera vol aclarir que abans de les eleccions municipals es realitzava una tasca
de neteja important amb petites furgonetes, que fan neteja amb aigua de les voreres, etc.
Tot això sembla que ha desaparegut. Hi està d'acord amb el senyor Juzgado, i fins i tot ell
mateix li ha passat alguna nota de servei perquè hi ha hagut alguna queixa al respecte i al
dia següent ja s'havia solucionat, fet que agraeix, però creu que tampoc és el procediment
agafar com a normativa reclamar amb comunicats a la companyia cada cop que es veu una
cosa.
Li preocupa el contracte que lliga l'Ajuntament amb aquesta companyia, ja que és per 10
anys i és un mal principi començar així. Està bé mantenir reunions i que hi hagi bona
voluntat, però li preocupa que no hi hagi hagut altres companyies que s'haguessin presentat
com a alternativa a Urbaser, que és la que actualment dóna el servei i que això lliga molt a
què si aquesta empresa no dóna el servei desitjat estaran deu anys igual. Potser s'haurien
de buscar fórmules perquè facin més cas del que fan.
El tema de la neteja és molt visible per a molta gent i més ara a l'estiu, que amb la calor és
una qüestió prou important.
El senyor Juzgado en pren nota i manifesta que el contracte és per deu anys, però si no
funciona bé es pot trencar. Remarca que hi ha hagut uns canvis importants amb l'anterior
contracte i en la forma de fer-lo i al mes de juliol el tema s'ha d'estabilitzar.
Pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Villa, i exposa que referent a la
pregunta que ha fet el senyor Martín, entén perfectament la preocupació sobre el veí o veïna
i la seva qualitat de vida, però s'han de tenir en compte dos temes i voldria que tothom fes
una reflexió.
D'una banda, s'ha de tenir en compte la Llei de protecció de dades i d'altra, el secret
professional, com es pot entendre, la situació és complexa i no es pot donar una resposta en
un plenari públic, només pot dir que estan treballant el tema. Per això, totes aquelles
preocupacions o queixes que es rebin sobre algun veí o veïna, se les poden fer arribar a ella
mateixa i en la mesura que sigui possible comentarà alguna cosa, sempre respectant el
secret professional.
Reitera que són temes molt delicats. Hi ha moltes famílies, però sempre poden comptar que
si hi ha qualsevol cosa es poden adreçar a ella per parlar-ne. Agraeix la preocupació
demostrada, perquè a tots els preocupa que hi hagi situacions com aquesta.
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Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Juzgado, i referent a la pregunta del NOPP sobre
les obres de Can volart, respon que si no passa res, s'acabaran aquesta setmana.
Pren la paraula la presidència, i complementant el que ha explicat el regidor d'Urbanisme,
indica que aquesta mateixa setmana han estat a Can Volart. Durant les últimes setmanes
s'acaben de rematar alguns aspectes, de fet alguns dels accessos del que serà el futur
aparcament de camions, que donarà una millora important al polígon i que farà que les
obres d'arranjament, que ha tingut el mateix polígon i que el posen al nivell del que són la
resta de polígons del municipi, s'acabaran sortosament aquesta mateixa setmana, si tot va
bé el dijous que ve.
Ja s'ha posat la primera capa d'asfaltament i només queda el remat final. En el polígon a
més de les quatre fases inicials s'ha executat amb el triple de fases per temes de
compactació i complexitat de la mateixa obra i s'acabaran la propera setmana.
Pel que fa a la pregunta sobre els robatoris, explica que estan fent un seguiment i les dades
són bastant similars. En l'aspecte industrial hi ha hagut una incidència més alta. De fet
aquesta mateixa setmana va tenir l'oportunitat de parlar amb el sotscap dels mossos
d'esquadra per fer un resum, i seria bo realitzar un repàs de les dades i tenint en compte les
reunions informatives, convocar-ne una amb els mossos d'esquadra, amb el referent de la
seguretat ciutadana, els quals es prestaran escantats a donar les dades relaitves a
estadístiques i robatoris.
El regidor d'Esports complementarà més la informació sobre la reducció del Club d'Escacs.
Aquesta era una proposta inicial, encara no està del tot acabada de plantejar. La reducció es
devia a un plantejament sobre una porta posterior que s'obria al pavelló per donar cabuda a
una segmentació de la mateixa sala i poder encabir material esportiu de diferents àmbits. En
qualsevol cas és un tema que no està acabat i de fet s'està tractant amb el mateix club per
veure com s'encaixa la solució, fins i tot ells mateixos tenien diferents propostes i s'estan
tractant.
Pel que fa a la pregunta del NOPP sobre el procés d'adjudicació del bar del pavelló, explica
que el tema ha passat per la Junta de Govern. Aquest mateix mes sortirà el plec de
clàusules publicat en tots els mitjans dels quals disposa l'Ajuntament, pàgina web,
publicacions, etc. És un plec de clàusules absolutament obert. Molta gent ha mostrat interès
i donarà aquesta funcionalitat a un servei llargament reivindicat i que per fi podran disposar
els usuaris del pavelló, de les pistes d'atletisme i el rocòdrom.
Referent a la pregunta del portaveu de CiU, sobre la residència, explica que sortosament
aquesta mateixa setmana s'ha obtingut una resposta afirmativa de la sotsdirectora de
l'ICASS sobre la concertació de les places sol·licitades per l'Ajuntament per a la propera
obertura de la residència. Cal recordar que és un percentatge sobre les 100 inicials, 60 de
residència i 40 de centre de dia, de 48 de residència i de 44 de centre de dia, fet que fa
possible l'obertura posterior, ja que en un principi es plantejava una concertació progressiva,
que hagués fet gairebé inviable l'obertura durant aquest any.
Tots poden ser optimistes a l'espera de la resposta oficial, però sí que és una comunicació
oficial verbal no escrita, la qual arribarà segurament durant aquesta setmana, cosa que han
assegurat i que donarà la possibilitat que es pugui iniciar i prosseguir amb tot el procés
jurídic administratiu, que evidentment ja està molt encetat.
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La gestió ja està aprovada i tractada des de l'inici del procediment amb el qual el Consorci
Hospitalari de Mollet i concretament la Fundació Socio Sanitària de l'hospital de referència
de la demarcació com és l'hospital de Mollet i mitjançant un operador públic com és el
Consorci Hospitalari de Mollet serà l'operador. Aquesta qüestió ja s'ha tractat en diferents
sessions.
La presidència continua explicant que l'important són els terminis per a la implementació del
servei. Des del moment que l'Ajuntament tingui la comunicació oficial, avui han estat acabant
de repassar el plàning, són aproximadament tres mesos i mig el marge que s'ha de deixar
per seguretat. Si tot va segons els terminis previstos, l'1 de desembre es podria posar en
funcionament la residència. Això significa que s'ha d'iniciar el procés de contractació,
d'obertura i de concertació de places i que en la concertació de places tindran preferència
absoluta els ciutadans i les ciutadanes de Parets. En principi les persones que tinguin plaça
concertada. Inicialment en el moment d'obertura d'una residència pot haver-hi la translació i
acolliment en la residència.
Una dada important tant pels que tinguin plaça concertada com pels que no, és que el preu
serà públic, depenent del grau si és 1, 2 o 3, des de 1.200 a 1.800 €. En qualsevol cas seran
sempre uns preus públics, mai preus privats.
En el moment que l'Ajuntament tingui la comunicació oficial es començarà el procés, es
donarà compte i es treballarà conjuntament perquè el procés sigui el que tothom espera.
Respecte a la qüestió dels aparcaments i les zones blaves, ha de dir que es porta temps
parlant. Hi ha un primer estudi i ara es demanarà una actualització des de principi de la
legislatura per valorar les diferents zones d'implementació. Es un tema que s'està tractant i
del qual es pot passar la informació de la qual disposen.
Pel que fa a la permissivitat, ha de dir que no hi ha. Probablement sí que existeix el dia a dia
i hi ha zones de càrrega i descàrrega i cada dia hi ha sancions. No hi ha permís explícit que
hi hagi permissivitat.
La presidència continua explicant que respecte a la pregunta sobre l'accés al carrer
Barcelona, explica que el més important és que els faci arribar la sol·licitud, perquè
precisament hi ha un ciutadà que té 100 anys, que es troba una situació similar. El
tancament no és un tancament fix, sinó que és un tancament amb una clau estàndar, de la
qual es pot proveir. És una opció que estan valorant en casos especials com aquest per
poder buscar una solució, per això agrairia que aquest veí que presentés la instància, per fer
el mateix tractament que les persones que tenen una especial necessitat en aquest aspecte.
Hi ha d'altres preguntes que necessiten més detall i s'han sol·licitat dades que es
contestaran per escrit. Una de les dues preguntes formulades pel portaveu d'ICV sobre el
tema de la neteja ha estat abastament comentada i respecte al tema del telèfon mòbil, ha de
dir que respon a una sol·licitud i a una demanda presentada per algun grup municipal, per
tenir una relació de més proximitat i entenen que és una millora en relació a la comunicació
dels grups municipals i el portaveu com a representant.
Està totalment d'acord amb el tema de la limitació. Té la documentació i després de la sessió
ho comentaran. En la documentació consta la limitació, la quantificació i tota una sèrie
d'indicacions que es donarà als portaveus dels grups, i que probablement s'ajusta al que ha
comentat el representant d'ICV. Evidentment ha d'haver-hi unes restriccions i uns
compromisos d'usos només estrictes a tasques de gestió pròpies del grup municipal, amb
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unes limitacions i restriccions. Aquest és l'esperit d'aquest element per potenciar i millorar la
comunicació institucional a nivells dels diferents grups municipals i que en acabar la sessió
es pot tractar el tema.
La presidència indica que totes les preguntes que encara queden, es contestaran més
explícitament per escrit i es faran arribar a tots els grups municipals.
La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde
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