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Elaborat el Text Refós del Pla Especial Urbanístic per a 
la identificació i la regularització de les masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recupera-
ció o preservació que incorpora les prescripcions de la 
Resolució de la Comissió d’Urbanisme del dia 15 de no-
vembre de 2007 que conté modificacions en relació amb 
el text del Pla especial, inicialment exposat al públic, es 
procedeix a efectuar una nova exposició pública per un 
termini d’un mes, mitjançant edicte a inserir al Butlletí
Oficial de la Província i a un dels diaris de premsa pe-
riòdica de més divulgació  als efectes que qualsevol que 
ho desitgi pugui examinar-lo durant el termini esmentat i 
presentar, si escau, les al·legacions o observacions que 
consideri oportunes.
L’expedient es pot consultar a la secretaria de 
l’Ajuntament, plaça de la Vila, s/n, en hores d’oficina.

L’alcalde, 

Ignasi Martínez Murciano

Tagamanent, 12 de març de 2012

Dilluns, 19 de març de 2012
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Parets no ha pogut demostrar que 
cap aspirant fes trampes en el test 
teòric per entrar a la policia

L’expedient informatiu no acredita que cap dels aspirants tingués accés previ a les preguntes

Parets del Vallès

F.P.

L’expedient intern d’infor-
mació reservada que va obrir 
l’Ajuntament de Parets arran 
de les sospites de frau en un 
examen del procés de selec-
ció per una plaça d’agent a la 
Policia Local s’ha tancat sen-
se que s’hagi pogut certificar 
cap irregularitat. Segons han 
explicat fonts municipals a 
EL 9 NOU, en la investiga-
ció “no s’ha pogut acreditar 
que algun dels candidats 
conegués prèviament les pre-
guntes de l’examen” teòric 
que formava part del procés 
selectiu. Tampoc “s’ha obser-
vat cap indici de responsa-
bilitat personal negligent o 
culposa”. Tot i això, es con-
clou que “sembla raonable” 
la decisió de fer repetir l’exa-
men teòric als aspirants que 
va adoptar el tribunal i que 
va ser avalada per l’alcalde 
Sergi Mingote a través d’un 
decret d’alcaldia.

Tot plegat, deriva de les 
sospites que el tribunal qua-
lificador va tenir després de 
corregir l’examen teòric que 
es va fer l’octubre de l’any 
passat. La possibilitat que 
algun aspirant hagués pogut 
tenir accés prèviament a les 

començar el mes de setembre 
passat. La segona prova teò-
rica –la que es va donar per 
bona– només la van superar 
17 dels 46 aspirants que van 
arribar a aquesta part del 
procés de selecció després de 
superar la prova de català i 
les físiques. Els 17 aprovats 
van ser sotmesos a les pro-
ves psicotècniques, que van 
superar només tres persones. 
D’aquests, el tribunal en va 
acabar proposant dos a partir 
de l’aplicació del concurs de 
mèrits especificat a les bases 
de la convocatòria. Final-
ment, dues persones van 
ser escollides per ocupar la 
vacant que va motivar la con-
vocatòria del concurs i una 
altra que hi va haver durant 
el procés. Les bases ja preve-
ien aquesta possibilitat.

El tribunal estava presidit 
per Diego Castillo, cap de 
Recursos Humans de l’Ajun-
tament de Parets. Els vocals 
van ser un representant de 
l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya, un altre de 
la direcció general de Segu-
retat Pública de Catalunya i 
el cap i un sergent de la Poli-
cia Local. També hi havia una 
persona per fer de secretari 
i el delegat de personal de 
l’Ajuntament.
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Les instal·lacions de la Policia Local de Parets

preguntes es va plantejar per 
la gran diferència entre les 
notes més altes i la mitjana 
de la resta dels aspirants. 
Per això, es va decidir fer 
repetir el test amb un nou 
qüestionari de 50 preguntes 
amb respostes alternatives 
elaborat per tècnics de la 
Subdirecció General de Coor-
dinació de Policies Local del 
Departament d’Interior. El 
primer test l’havien elaborat 
des del mateix ajuntament.

A partir de les comparei-
xences inicials que es van 
fer en un primer moment 

ja es va veure que no es 
podia “deduir cap indici de 
negligència o responsabili-
tat directa o indirecta”. Tot 
i això, “es va esperar fins el 
resultat final de les proves 
selectives per si es pogués 
recollir alguna informació 
més rellevant”. En la inves-
tigació, es va demanar infor-
mació a les persones que van 
participar en l’elaboració de 
les preguntes del qüestionari 
de l’examen inicial. També a 
algun dels aspirants a la pla-
ça d’agent de la Policia Local. 

El procés selectiu va 

Jutgen un home 
acusat d’agredir 
sexualment una 
noia de 17 anys a 
la Garriga

La Garriga / Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Audiència de Barcelona 
jutja aquest dilluns un home 
acusat d’agredir sexualment 
una noia de 17 anys a la Gar-
riga. Els fets van passar l’oc-
tubre de l’any 2008 al carrer 
Guifré. La fiscalia demana 
per a Lorenzo Z.G. una pena 
de set anys de presó per un 
delicte de violació. També 
proposa una indemnització 
de 20.000 euros per a la víc-
tima. Segons el relat de la 
fiscalia, Lorenzo Z.G., que 
estava a l’Estat sense permís 
de residència ni de treball,  
va discutir-se amb la noia, la 
va empènyer contra un mur i 
la va obligar a tenir relacions 
sexuals amb ell. 

D’altra banda, aquest dime-
cres també es jutjarà a l’Au-
diència de Barcelona Fadili 
A. per l’agressió sexual a una 
dona en una zona boscosa de 
Sant Celoni l’abril de l’any 
passat. L’home va contactar 
amb la víctima, que estava 
passejant el gos. Després 
d’acompanyar-la uns minuts, 
la va agafar per les espatlles 
i la va llançar al terra. No 
va aconseguir consumar la 
violació perquè una altra per-
sona que passava pel camí va 
auxiliar la dona. Fadili A., en 
presó provisional des d’ales-
hores, s’enfronta a cinc anys 
i tres mesos de pena.

Llinars estrena el seu centre de 
formació permanent
Llinars del Vallès

Des d’aquest dissabte Llinars disposa d’un 
nou equipament, Can Lletres, un centre de 
formació permanent situat en el remodelat 
edifici de la Torre del Baró de la Barre. En 
l’acte d’inauguració, l’alcalde Martí Pujol 
(ERC) va destacar la col·laboració de les 

administracions i la societat civil, remarcant 
la importància de la cultura i l’ensenyament. 
“Can Lletres es posa a disposició de totes 
les empreses”, va recordar. També va desta-
car que l’obra ha permès guanyar “un espai 
públic” amb el jardí de la casa. Va tancar l’acte 
l’escriptor i lingüista Màrius Serra amb una 
xerrada sobre la importància del llenguatge. 
“La llengua és una cosa viva que va canviant”, 
va dir Serra.
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