ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Sessió número: 4/10
Caràcter: ordinari
Data: 13 de maig de 2010
Horari: de 20.30 a 21.40 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Lluís Cucurella Monreal, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
José Luís Rodríguez González, regidor del grup del NOPP
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

Excusa l’assistència
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP

Ordre del dia
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Generals
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del secretari de la
corporació.
Serveis Territorials
3. Aprovar, si correspon, verificar el Text refós de la modificació puntual de diferents
àmbits del Pla general d’ordenació municipal aprovada provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en data 10 de desembre de 2009.
4. Mocions de la Junta de Portaveus.
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 del dia 15 d’abril
de 2010.

Serveis Generals
2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del secretari
de la corporació
La presidència dóna compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament del secretari
de la corporació, el senyor Jordi Pousa i Engroñat, que s’incorpora en aquest
Ajuntament.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, dóna la benvinguda al senyor Pousa i manifesta
que és conegut a la casa i el seu grup li desitja tota la sort en aquesta nova singladura i
que CiU es posa a la seva disposició pel que necessiti i espera el mateix. Benvingut a
casa seva.
El Ple pren coneixement del Decret d’Alcaldia esmentat, que té el text següent:
“Vist l’escrit de data 17 de març d’enguany presentat pel Sr. Jordi Pousa Engroñat, en
el qual sol·licita la seva reincorporació com a funcionari d’aquest Ajuntament amb
efectes del proper 1 de maig de 2010.
Atès que en data 13 de novembre de 2003, l’alcaldia va dictar resolució declarant al
funcionari Sr. Jordi Pousa Engroñat la situació administrativa d’excedència especial
amb reserva de la plaça i destinació, per tal d’exercir el càrrec d’alcalde a l’Ametlla del
Vallès.
Considerant el que estableix l’article 87.2 i 3, de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
Per tot això, i en virtut de les atribucions que m’han estat conferides per la Llei
11/1999. de 21 d’abril de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Resolc:
1. Declarar finalitzada la situació administrativa d’excedència especial del
funcionari Sr. Jordi Pousa Engroñat amb efectes 30 d’abril de 2010.
2. Disposar el seu reingrés a la plaça vacant de la plantilla de funcionaris de
carrera, integrada a l’Escala d’Administració General, Subescala Tècnica, per la
categoria de Tècnic d’Administració General, Grup A1.
3. Reconèixer al Sr. Jordi Pousa Engroñat una antiguitat total de 27 anys i 2
mesos de serveis prestats, corresponent a 9 triennis del grup de classificació
A1.
4. Nomenar Secretari de la Corporació, amb caràcter accidental, al senyor Jordi
Pousa Engroñat, a partir del dia 1 de maig de 2010 i fins que ho decideixi la
corporació o es cobreixi la plaça per algun dels procediments previstos en el
Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre, així com a coordinador de l’Àrea de
Serveis Generals.
5. Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió plenària que es celebri.
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6. Notificar la present resolució a l’interessat.
Parets del Vallès, 15 d’abril de 2010

Serveis Territorials
3. Aprovar, si correspon, verificar el Text refós de la modificació puntual
de diferents àmbits del Pla general d’ordenació municipal aprovada
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 10 de desembre de 2009
Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica que aquest és un
tema que es va explicar des del punt de vista tècnic i més pràctic a la darrera comissió
informativa, i es va puntualitzar quines eren les modificacions que el Departament de
Política Territorial demanava amb el Text refós.
Val la pena recordar que es tracta d’un acord que proposa una sèrie de modificacions
aprovades inicialment pel Ple referents a uns reajustos del sòl. Es fa un reajust del sòl
destinat a espais lliures al Sector Mollet, un altre reajust de la delimitació del Sector
PE1, que es refereix al Barri Cerdanet, el carrer Mossèn Jaume Urgell, número 9. Unes
petites correccions de línies que s’havien d’executar; el reajust de la delimitació del
polígon d’actuació UA7, de la zona de la C-17 i l’àmbit de Can Pujol. La correcció de
l’errada material existent a les parcel·les D i F del Sector Sot d’en Barriques. Aquesta
modificació no ha comportat cap observació per part del Departament de Política
Territorial i la regulació dels sòls industrials de les qualificacions ZI1 i ZI2, sobre les
alçades, una nova normativa de les alçades en les construccions industrials i per últim,
la incorporació de nous usos en el sistema d’equipaments comunitari, que coincideix
amb la voluntat de l’equip de govern de donar usos al Sector del Circuit, i s’aprofita
l’avinentesa per donar-li altres usos als espais d’equipaments, que es refereixen
bàsicament a l’hoteler i a l’ús de l’heliport.
El senyor Lucio Gat continua explicant que la Direcció General d’Urbanisme vol que
l’Ajuntament aprovi un Text refós, que corregeixi una mica el contingut inicial de la
proposta i pel que fa a la modificació 1 diu que cal incorporar en el text la documentació
complementària tramesa per l’Ajuntament el dia 22 de desembre, en el sentit de
corregir el quadre de superfícies i d’incorporar la justificació del compliment de l’article
96 del Text refós de la Llei d’urbanisme. També cal acreditar la utilitat pública dels
terrenys destinats a espais lliures i pel que fa a l’àmbit 2, cal fixar la normativa en la
manera d’obtenir els terrenys que es destinaran a espais lliures, en cas que s’hagi de
cedir.
El senyor Lucio Gat insisteix que es tracta del Sector Mollet, tal i com es va explicar
l’altre dia a la comissió informativa.
Pel que fa a la modificació número 2, correspon al carrer Mossèn Jaume Urgell,
número 9, del Barri Cerdanet. Es diu que cal dibuixar l’ordenació indicativa del Sector
PE1 indicant la vialitat i la zonificació del seu àmbit, en coherència amb el grau de
definició del Pla general vigent, en aquest i d’altres sectors.
Respecte a la normativa sobre alçades, cal modificar l’apartat f) dels articles 106 i 109
de la normativa del Pla general, en coherència amb els objectius exposats a la memòria
del document tramès així com excloure de l’apartat de la normativa altres articles que
no concorden i que no es modifiquen.
Quant a la modificació número 4, es modifica la qualificació de l’àmbit del Polígon
d’Actuació UA7 de manera que la zonificació resultant sigui compatible amb la vialitat
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prevista en el Pla de millora urbana del Sector Iveco, i fixar en la fitxa del polígon
d’actuació que el seu desenvolupament queda condicionat a l’execució i cessió de la
vialitat d’aquest sector. Es tracta del Sector de la C-17 i de Can Pujol.
El senyor Lucio Gat continua explicant que en la modificació número 5 cal fixar que l’ús
de l’heliport proposat és de titularitat pública; cal suprimir l’ús hoteler proposat, atès que
no és un ús admissible en sòls d’equipaments, ja que no es tracta d’un ús públic,
col·lectiu o comunitari al servei dels veïns. En el cas d’incloure el sistema de serveis
tècnics dins del sistema d’equipaments, caldria modificar l’articulat normatiu
corresponent, amb el benentès que l’ús d’estació de servei no és admissible en sòls de
serveis tècnics ni d’equipaments.
Aquests són els cinc punts que s’han corregit. Vostès tenen el text alternatiu amb un
informe dels serveis tècnics el qual es passa avui a aprovació.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que tal com ja s’ha dit anteriorment, es
proposa l’aprovació d’un text refós, que recull sis modificacions aprovades per
l’Ajuntament, però de les quals la Comissió d’Urbanisme ha fet observacions en cinc de
les sis modificacions. Observacions, algunes més importants i d’altres menys, però en
cinc de sis s’han efectuat observacions i ara s’ha de procedir a l’elaboració d’un text
refós per refer el conjunt.
L’equip de govern va explicar les seves raons en una de les modificacions relatives al
tema dels sòls industrials, que suposava uns increments importants de volum i
d’alçada, i el NOPP també va explicar les raons per les quals no estava d’acord amb
aquesta qüestió, perquè suposava una major ocupació, volum, i alçada, fet en el qual
discrepa el NOPP. Avui no es vota aquesta qüestió, sinó que es vota un text refós que
recull totes aquestes modificacions, a les quals Urbanisme ha fet observacions, i el vot
del NOPP és d’abstenció.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, remarca que efectivament és un text refós, en el
qual Urbanisme ha indicat una sèrie de modificacions. De les sis modificacions s’han
modificat cinc, però el seu grup entén que algunes de les modificacions són purament i
estrictament tècniques, degudament explicades i documentades i la que realment pot
incidir més al municipi, i li sap greu que s’hagi remarcat, ja que ha estat perquè no s’hi
ha aprovat abans per la modificació de la llei, i s’han hagut de canviar els usos de la
modificació. Obliga a canviar usos i un dels usos que més s’havia treballat, en el qual
tots incidien que era molt bo per al municipi, és l’ús hoteler, aquest malauradament
queda fora.
El senyor Martorell continua exposant que això pot ser un problema, però la llei ho
marca així i per tant l’Ajuntament ha d’estar-hi d’acord. La resta i tal com ha esmentat
abans són problemes tècnics, i aclariments necessaris, perquè sempre hi ha organisme
superiors a l’Ajuntament que poden fer veure en un àmbit més global petits
reajustaments o modificacions, per això l’obligació de fer un text refós. De totes
maneres CiU en aquest sentit s’abstindrà, perquè hi havia qüestions amb les quals no
estava ben bé d’acord del tot, però entén que és necessari desbloquejar el tema, el
qual ja s’havia aprovat pel Ple i que quedi així definitivament modificat i vigent.
El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, vol comentar un aspecte que li sembla
interessant. El seu grup va votar a favor del punt quan es va aprovar en aquesta sessió
plenària. Està absolutament convençut de la bondat de la proposta, malgrat les petites
correccions continua sent la mateixa, i per això no canvia la seva posició i continua
estant a favor de la proposta i també de la proposta del text refós que avui es planteja,
però vol fer constar que lamenta que la Direcció General d’Urbanisme hagi tret l’ús
hoteler en una zona que realment podia ser interessant i lamenta també el canvi que
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s’introdueix respecte a les alçades en les zones industrials. Entenien que la proposta
que havien fet era bastant més restrictiva, que no pas la que acabarà sent. En
qualsevol dels casos sempre és una proposta positiva i ICV-EUA vota a favor.
El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, fa constar que l’equip de govern també
lamenta que aquesta vegada tampoc s’hagi posat l’ús hoteler en la zona
d’equipaments, a la qual històricament la Direcció d’Urbanisme havia donat
autorització, tal i com molt bé ha dit el portaveu de CiU. Aquest tipus d’equipament
sovint dóna serveis molt eficaços als polígons industrials.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CIU)
Per tant i,
Vist que en sessió plenària de data 24 de setembre de 2009 es va acordar l’aprovació
inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació, redactada pels serveis
tècnics municipals, consistent:
•

Reajust del sòl destinat a espais lliures al Sector Mollet.

•

Reajust de la delimitació del Sector PE1.

•

Reajust de la delimitació del Polígon d’Actuació de la UA 7.

•

Correcció de l’errada material existent a les parcel·les D i F del Sector Sot d’en Barriques.

•

Regulació dels sòls industrial per a les qualificacions ZI1 i ZI2.

•

Incorporació de nous usos al sistema d’equipament comunitari.

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 10 de desembre de 2009 va acordar
l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en els
esmentats àmbits del municipi, redactat pels serveis tècnics municipals.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 4 de març de
2010, va adoptar l’acord de suspendre la tramitació de la modificació del reajust del sòl
destinat a espais lliures al sector Mollet, i suspendre l’aprovació definitiva de les altres
modificacions, fins a la presentació d’un text refós que incorpori un seguit de
prescripcions, consistents en:
“1.1. Pel que fa a la Modificació 1, cal incorporar en el text
refós la documentació complementària tramesa per l'ajuntament en
data 22 de febrer de 2010, en el sentit de corregir el quadre de
superfícies i d'incorporar la justificació del compliment de
l'article 95 del Text refós de la Llei d'urbanisme. Així mateix,
pel que fa a l'àmbit 1 cal acreditar la titularitat pública dels
terrenys destinats a espais lliures, i pel que fa a l'àmbit 2
cal fixar a la normativa la manera d'obtenir els terrenys que es
destinaran a espais lliures en cas que s'hagin de cedir.
1.2. Pel que fa a la Modificació 2, cal dibuixar l'ordenació
indicativa del sector PE1 indicant la vialitat i la zonificació
del seu àmbit, en coherència amb el grau de definició del pla
general vigent en aquest i d'altres sectors.
1.3. Pel que fa a la Modificació 3, cal modificar el redactat de
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l'apartat f) dels articles 106 i 109 de la normativa del pla
general en coherència amb els objectius exposats a la memòria
del document tramès, així com excloure de l'apartat de normativa
els articles 107, 108, 110 i 111 atès que aquests no es
modifiquen.
1.4. Pel que fa a la Modificació 4, cal modificar la
qualificació de l'àmbit del polígon d'actuació UA7 de manera que
la zonificació resultant sigui compatible amb la vialitat
prevista en el Pla de millora urbana del sector Iveco, i fixar
en la fitxa del polígon d'actuació que el seu desenvolupament
queda condicionat a l'execució i cessió de la vialitat d'aquest
sector.
1.5. Pel que fa a la Modificació 5; cal fixar que l'ús
d'heliport proposat és de titularitat pública; cal suprimir l'ús
hoteler proposat, atès que no és un ús admissible en sòls
d'equipaments donat que no es tracta d'un ús públic, col·lectiu
o comunitari al servei dels veïns. En el cas d'incloure el
sistema de serveis tècnics dins del sistema d'equipaments,
caldria modificar l'articulat normatiu corresponent, amb el
benentès que l'ús d'estació de servei no és admissible en sòls
de serveis tècnics ni d'equipaments.
2 Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de
les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de
l'article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'ordre PTO/343/2005, de
27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics
de la presentació, en suport informàtic, de les normes
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva
aprovació definitiva.“
Atès que les anteriors prescripcions han estat complimentades en un text refós, tal i
com es detalla a l’informe emès pel cap d’Urbanisme i Habitatge de data 5 de maig de
2010.
Atès el que disposa l’article 95 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, en relació a la modificació dels sistemes
d’espais lliures, i la competència del conseller de Política Territorial i Obres Públiques
per a la seva aprovació definitiva
Vist el que disposa l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en relació a
les modificacions puntuals del planejament general, en relació amb l’article 78 de la dita
Llei.
El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,
ACORDA:
1. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació,
redactada pels serveis tècnics municipals, consistent en el reajust del sòl destinat a
espais lliures al Sector Mollet.
2. Verificar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació,
redactada pels serveis tècnics municipals, consistent:
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•

Reajust de la delimitació del Sector PE1.

•

Reajust de la delimitació del Polígon d’Actuació de la UA 7.

•

Correcció de l’errada material existent a les parcel·les D i F del Sector Sot d’en
Barriques.

•

Regulació dels sòls industrial per a les qualificacions ZI1 i ZI2.

•

Incorporació de nous usos al sistema d’equipament comunitari.

3. Remetre l’esmentat Text refós de la modificació del Pla general d’ordenació
municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme als efectes de l’emissió de l’informe
previ respecte a la modificació consistent en el reajust del sòl destinat a espais lliures al
Sector Mollet, i als efectes de la seva aprovació definitiva en la resta de propostes de
modificació puntual del Pla general.

4. Mocions de la Junta de Portaveus
El secretari llegeix les mocions acordades en la Junta de Portaveu d’11 de maig de
2010. La primera relativa al fons estatal d’acollida i immigració; la segona en relació a
les escoles taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals; i la tercera i última referent a
l’Estatut d’Autonomia.
La regidora del NOPP, la senyora Martí, matisa que el seu grup vota a favor de les tres
mocions tal i com es va acordar a la Junta de Portaveus, però ha de dir que dues de les
mocions tenen un caire molt econòmic i des de la Junta de Portaveus a avui s’han
produït una sèrie d’esdeveniments importants, als quals vol fer menció, perquè creu
que avui no és pas un bon dia per aprovar les mocions, en especial les dues que fan
referència econòmica i que afecten als pressupostos, ja que avui precisament el govern
Socialista de l’Estat acaba de fer una retallada social mai vista ni portada a terme per
cap tipus de govern de cap color polític.
La senyora Martí continua explicant que si haguessin tingut temps haurien afegit un
punt que digués que estan en contra de les retallades socials que acaba d’aprovar el
govern de l’Estat, especialment en el tema de la congelació de pensions, de reducció
d’inversions, de reducció de les aportacions als ajuntaments i les comunitats
autònomes i en l’eliminació de la retroactivitat de la llei de la dependència, ja que la
reforma toca als més dèbils i en canvi no toca ni a la banca, ni redueix ministeris i quan
es diu que es reduirà el sou dels funcionaris no es diferencia entre els que són alts
càrrecs i nomenaments a dit, del que són els funcionaris que han passat unes
oposicions.
Continua explicant que la reforma no investiga els paradisos fiscals, als quals han anat
a parar els diners de l’especulació del totxo. Per tant, amb la reforma es planteja una
reducció del dèficit a costa dels més dèbils i això és una definició de la política
neoliberal aplicada per un govern que s’anomena socialista i haurien de reflexionar
perquè potser aquestes mocions passaran només a ser literatura, i paper mullat i a ser
una qüestió molt poc realista, ja que si el text de les mocions demana majors
aportacions econòmiques per temes que són clarament de tipus social, estan una mica
en discordància amb el que avui s’acaba de fer des de el govern de l’Estat.
El seu grup lamenta que probablement aquestes mocions passin a formar un gruix de
bones intencions, perquè en realitat el paper ho aguanta tot, però potser els que no ho
aguantaran tot seran els ciutadans del país.
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La presidència manifesta que coincideix en algunes de les consideracions que s’han dit
i en altres no. Creu que les coses mai són paper mullat, sobretot quan es tracta de
l’acord d’un Ajuntament. La voluntat d’aquests acords precisament és un posicionament
institucional i polític respecte de temes socials que afecten els ciutadans. Pel que fa a
les mesures que ha pres el govern de l’Estat cal veure com es concreten, i després de
ben segur que aquest plenari també es posicionarà al respecte a fi de mantenir la
cohesió social. Afegeix que de ben segur que els grups avui presents es posicionaran
d’una manera clara i contundent sobre les retallades socials.
La presidència indica que la Junta de Portaveus està per comentar prèviament aquests
temes, i amb la intervenció que ha fet la senyora Martí busca un cert protagonisme.
Reitera que quan el consell de ministres concreti les mesures adoptades pel govern,
emplaçarà els diferents portaveus per parlar-ne.
Pel que fa a les mocions que es porten, les dues primeres van en la línia de demanar
que es mantinguin les polítiques socials que s’estaven portant a terme i la tercera és de
reafirmació del poble català respecte a l’Estatut. És un posicionament clar de la política
social i institucional que l’Ajuntament vol.
La presidència indica que no defugen com a plenari, grup polític i com a persones que
tenen sensibilitat amb el món social, que si el govern de l’Estat pren unes decisions que
no li semblen adequades, de ben segur el seu grup exposarà el seu plantejament, però
moltes vegades per continuar mantenint les polítiques socials s’han de fer
reajustaments, però creu que en aquest cas els que s’han plantejat és desmesurat i cal
analitzar la incidència que poden tenir.
El regidor d’ICV-EUA, indica que li ha sobtat la intervenció d’un grup polític sobre un
tema, que en principi creu que no ha de capitalitzar ningú i subscriu les paraules del
senyor alcalde, en el sentit que probablement tots s’hauran de pronunciar al respecte
de l’anunci que hi ha hagut d’unes mesures que efectivament no tenen precedent, però
hi ha un acord en el Reglament orgànic municipal en el sentit que les mocions que
s’aproven en la Junta de Portaveus, el secretari de la corporació llegeix el seu text
literal, i no hi ha intervencions al respecte d’aquestes mocions. En qualsevol dels casos
creu que és el legítim, lògic i pactat entre tots els grups municipals i que s’ha de
complir. Tal com ha exposat el senyor alcalde s’ha de muntar una Junta de Portaveus
per reunir-se els diferents grups a fi de prendre una decisió i que cadascun expliqui
políticament allò que li sembli oportú, ja que li sembla innecessari i que és políticament
interessat no tenir en compte allò que han acordat com a norma de funcionament a
nivell orgànic i voler parlar quan no toca sobre temes que són d’interès, de reflexió i que
tots comparteixen, però que tenen un altre canal i un altre moment.
Les mocions que s’han portat a aprovació es van pactar a la Junta de Portaveus el dia
abans que s’anunciessin les esmentades mesures, però aquestes mesures no es
concretaran fins demà, que és el dia que es reuneix el consell de ministres, per tant no
estan ni en fora de joc, ni aproven unes mocions que no tenen coherència i sentit. Està
en el sentit i la coherència del compromís que van adoptar quan es van acordar i estan
en el sentit de la coherència del contingut social que volen defensar. En aquest sentit
insisteix en la seva sorpresa per la intervenció que no s’esperava i manifesta que
desitjaria que d’aquí en endavant complissin tots fil per randa el Reglament orgànic
municipal, en aquest punt i a través del mitjà que tenen que és a través de la Junta de
Portaveus, que s’acordi tot allò en què coincideixin tots plegats, que de ben segur en
aquest cas es trobaran tots.
A continuació tots els grups voten a favor de l’adhesió a les esmentades mocions que
tenen els textos següents:
Ajuntament de Parets del Vallès - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88 Fax. 93. 573.88.89
a/e: info@parets.org
http://www.parets.org

“Moció en relació al Fons Estatal d’Acollida i Immigració
Atesa la Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya, de 13 d’abril de 2010,
en relació al Fons Estatal d’Acollida i Immigració, que té el text següent:
Atès que anualment el Ministeri de Treball i Immigració garantia una part de
la suficiència financera dels programes adreçats a l’acollida i l’acomodació
dels immigrants portats a terme pels ens locals a través del Fondo Estatal de
Acogida e Integración, previst als Pressupostos Generals de l’Estat i atorgat
a les Comunitats Autònomes.
Atès que el destí d’aquest Fons atorgat a les Comunitats Autònomes es
destinava en un 50% a finançar programes educatius, el 40% als ens locals i
el 10% restant a altres programes.
Atès que Catalunya va rebre l’any 2009 la quantitat de 43 milions d’euros,
dels quals els ens locals se’n van poder beneficiar del 40%. Ja que als ens
locals aquest Fons els ha permès desenvolupar polítiques d’acollida i
acomodació de la població immigrada, polítiques totes elles que han estat
cabdals per mantenir la cohesió socials dels nostres pobles, ciutats i de tot el
nostre país.
Atès que el Ministeri va anunciar una retallada del 50% del seu Fons, passant
de 200 milions a 100 milions d’euros.
Atès que el mes de desembre de 2009 es va aprovar una proposició no de
llei per restituir aquest Fons amb romanents de partides no executades del
2009.
Atès que el passat dijous 25 de març, el Ministeri va comunicar a les
Comunitats Autònomes que la retallada definitiva del Fons seria d’un 65% de
l’import destinat l’any 2009, passant de 200 milions a 70 milions d’euros.
Atès que això significa que a Catalunya li correspondria aquest any uns 17
milions d’euros dels 43 de l’any passat i els ens locals deixarien de percebre
11 milions d’euros.
Atès que això significa un daltabaix per al finançament dels programes
d’acollida i acomodació dels immigrants i atès que això afectarà la cohesió
social dels nostres pobles i ciutats, en un context de crisi econòmica i de
tensió social.
ACORDS:
1. Reclamar que sigui restituït el Fons Estatal d’Acollida i Immigració en la
seva totalitat amb el mateix import que l’any 2009 per poder seguir mantenint
les polítiques positives endegades els darrers anys en els nostres municipis.
2. Traslladar aquesta petició al Sr. Celestino Corbacho, Ministre de Treball i
Immigració del Govern Espanyol, a la vicepresidenta d’Economia i al
President del Govern de l’Estat.
3. Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania i al
Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
4. Traslladar aquest acord a la FEMP perquè també reclami la restitució
d’aquest Fons.”
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT,
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ACORDA:
1. Adherir-se a la Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya en relació al
Fons Estatal d’Acollida i Immigració.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.”
“Moció en relació a les escoles, taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals
Atesa la Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya, de 13 d’abril de 2010,
en relació a les escoles, taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals, que té el text
següent:
“El Departament de Treball va declarar, a través dels mitjans de comunicació,
que per a l’any 2010 no s’obriran convocatòries per subvencionar Escoles
Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, amb l’argument que les
especialitats que avui dia es desenvolupen en aquests centres estan
allunyades de l’objectiu del canvi de model productiu que Catalunya
necessita.
A partir del proper mes de juny, Catalunya serà l’única Comunitat Autònoma
que no durà a terme accions dirigides fonamentalment a joves menors de 25
anys que no han assolit el graduat escolar/ESO, en un moment en què l’atur
juvenil entre 16 i 24 anys -segons dades de l’EPA del IV trimestre de 2009se situa en el 38,17% i, per gènere, els joves tenen un atur del 44,75% i les
joves d’un 30,22%; molts dels quals estan en risc d’exclusió social. A més,
aquesta mesura afectarà uns 1.500 professionals que es quedaran a l’atur.
Durant tots aquests anys, les Escoles Taller i les Cases d’Ofici s’han
consolidat com un instrument que ha permès la inserció laboral de molts
joves al mercat de treball, a través de la qualificació professional de joves
desocupats menors de 25 anys mitjançant la formació en alternança amb el
treball i la pràctica professional.
Sens dubte, com tot, cal adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la
nova realitat i ajustar-se als objectius del nou model productiu. Malgrat això,
entenem que això no passa per la desaparició de les Escoles Taller, Cases
d’Ofici i Tallers Ocupacionals, sinó per apostar per projectes innovadors amb
els valors que es volen impulsar per tal que les Escoles Taller s’adaptin al
model productiu que es vol aconseguir i això suposi a la vegada una
ocupació de qualitat.
ACORDS:
1. Demanar a la Conselleria de Treball que reorienti la seva proposta de no
obrir noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i
Tallers Ocupacionals, ja que entenem que continuen sent un mitjà per a la
inserció laboral del col·lectiu de joves.
2. Proposar crear una Comissió de treball al si del Consell de Direcció del
Servei d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu d’estudiar i elaborar nous
projectes innovadors que estiguin en consonància amb el nou model
productiu.
3. Traslladar aquest acord a la Consellera de Treball i al Director del Servei
d’Ocupació de Catalunya per al seu coneixement.”
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El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Adherir-se a la Resolució de la Federació de Municipis de Catalunya en relació a les
escoles, taller, cases d’ofici i tallers ocupacionals.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.

“Moció sobre l’Estatut d’Autonomia
Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una
resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.
Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.
Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense més
dificultats que les de qualsevol nova llei.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.
Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement de
les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon
funcionament local.
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i
no ha obtingut el consens necessari.
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses
disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que posicionen
aquest Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit.
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una expressió
més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i de
respecte profund a la voluntat del poble de Catalunya
2. Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril
de 2010.”

5. Precs i preguntes
5.1. La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vol formular tres
precs.
En primer lloc, demana que s’allargui el termini d’informació pública de l’exposició del
Pla especial de protecció del patrimoni. Explica que va sortir publicat fa uns dies, i es va
donar el termini legal d’exposició que correspon d’un mes, però s’hauria d’allargar
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perquè creu que no s’ha notificat l’acord a tothom i a més a més seria important que
tota la gent tingués opció a participar en aquest tema.
D’altra banda, el NOPP va demanar que tingués lloc un procés participatiu o informatiu,
però de moment li consta que no s’ha fet. En tot cas el prec és que s’allargui el termini,
ja que és bo per a tothom, per als afectats, pels no afectats i perquè tots puguin dir la
seva amb tranquil·litat i que s’allargui el termini en un més tal com ja s’ha fet d’altres
vegades en d’altres qüestions.
5.2. La senyora Martí explica que el dia 12 de maig va sortir publicat al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva del Pla territorial metropolità de
Barcelona. El NOPP prega que la corporació presenti un recurs contra aquest acord
definitiu. El Pla territorial té una història molt llarga, sempre havia estat ple de dibuixos i
comentaris. Ara s’ha aprovat definitivament, que està bé i és un tràmit bo, però hi ha un
tema molt preocupant per a Parets, que és la qüestió de la interpolar, que queda
recollida en el pla, amb un agreujant, que és que com no s’ha definit la ronda del Vallès
es proposen tres alternatives, una de les quals, malgrat que és la que té, sembla la que
menys prosperarà, però és que la interpolar sigui la ronda del Vallès. És una de les tres
propostes que inclou el pla, perquè aquest no ha definit la ronda.
Parets està en una situació bastant dolenta davant de l’esmentat tema, i per tant des
del punt de vista de la defensa dels interessos locals, el NOPP creu que és necessària
la interposició del recurs per continuar defensant que no volen la interpolar, fet que
permetrà negociar, i sinó es presenta el recurs no es podrà negociar ni el tema que no
hi hagi la interpolar, ni després podran discutir sobre les tres alternatives. Estaran en
una situació d’inferioritat, per tant entén que és important que es presenti recurs i que
no es deixi passar el termini que és de quinze dies. El NOPP avança el tema, malgrat
que la setmana que ve tenen una reunió en la qual es parlarà sobre el Pla territorial,
perquè és imprescindible i a més és un recurs que no es redacta en un dia. Reitera que
és importantíssim la presentació del recurs, perquè permetrà la continuïtat del diàleg
respecte a la qüestió de la via interpolar.
5.3. La senyora Martí prega que l’equip de govern presenti un pla de reducció i
contenció de la despesa del pressupost durant el mes de maig, atesos tots aquests
reajustaments de contenció general i preguntes per les partides que es poden reduir del
pressupost. Es fa imprescindible que si tothom s’ajusta el cinturó, alguns més que
altres, cal que l’Ajuntament faci el seu pas i aporti un pla que permeti la reducció i la
contenció de la despesa. Seria molt important i necessari, perquè venen temps difícils i
tots s’han d’acomodar, reajustar i discutir en quines partides i temes són capaços de
reduir i contenir-se i en quines no.
5.4. La senyora Martí pregunta quins problemes hi ha en el tema del bus interurbà,
perquè els han comunicat que s’ha reduït quatre hores al migdia l’horari de l’autobús, al
matí i al vespre. S’han recollit un total de 385 signatures de veïns. Pregunta què passa
amb el tema del bus interurbà i el per què de la reducció dels horaris. Afegeix que els
horaris que s’han retirat afecten a bastants persones.
5.5. La senyora Martí pregunta per què s’ha obert el trànsit del carrer Sant Esteve
sense senyalitzar. Ara és de dues direccions i abans d’una, amb els consegüents
problemes i perill d’accidents.
5.6. La senyora Martí exposa que s’ha publicat recentment la guia d’entitats del poble i
en l’última Junta de Govern es va aprovar la concessió de subvencions a diverses
entitats. Ha consultat les bases per a la concessió de subvencions i estipulen que per
concedir una subvenció s’ha d’estar inscrit al Registre Municipal d’Entitats, i en un altre
apartat diu que les entitats han de tenir la seu social o la delegació a Parets. En l’acord
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de la Junta de Govern de 22 d’abril de concessió de subvencions, ha vist que com a
mínim hi ha una entitat que no està a la guia ni al Registre d’Entitats, però se li
concedeix una subvenció, per tant hi ha una vulneració de les bases. Hi ha dues
entitats que tenen la seu a fora de Parets, sense que consti cap delegació.
El NOPP està totalment a favor que totes les entitats que hi hagi a Parets estiguin en
un registre o en un altre o que no hi estiguin, sinó que si són entitats que desenvolupen
una determinada activitat, totes tinguin dret a subvenció. El seu grup està totalment a
favor, no creu que s’hagi de restringir absolutament ningú.
La senyora Martí pregunta per què passa això. Per què es posen unes normes, que
després es vulneren. Pregunta per què es fan tantes bases i tants registres si després
no es compleixen.
Pregunta per què no surt el nombre de socis de cada entitat i per què no surt el que fan
concretament, unes dades bàsiques. La publicació de la guia planteja un seguit de
preguntes, però específicament la pregunta és aquesta contradicció entre les bases
aprovades i l’acord de la Junta de Govern, en què hi ha algunes entitats que no
s’acomoden a les bases, per això potser el que caldria fer és canviar les bases o no
fixar tantes restriccions, perquè crea problemes. Sembla que es vulguin utilitzar només
quan interessa, i quan no interessa no.
La senyora Martí reitera que el seu grup està a favor que es concedeixin subvencions a
tothom que desenvolupi una activitat al poble i no vol amb aquest fet indicar que vol
restringir cap mena de qüestió, sinó que planteja una contradicció de l’equip de govern
respecte a les bases i respecte als acords que es prenen i pregunta el per què.
5.7. La senyora Martí explica que en la Junta de Govern del dia 15 d’abril observa que
una persona que estava fins ara contractada a la ràdio, que és el senyor Jordi Seguer
Romero, acorda que continuï col·laborant amb l’emissora municipal, quan aquesta
persona ha passat a formar part amb dedicació total en una altra entitat informativa,
que és Vallès Televisió. El NOPP no entén que hi hagi aquesta mena de duplicitat i
més quan el panorama actual és que hi ha molta gent sense feina. Reitera que no
entén el per què de l’acord amb una dotació econòmica.
5.8. La senyora Martí exposa que ha vist en una Junta de Govern que s’ha acordat
treure unes bases per adjudicar el Projecte d’urbanització de part del Barri Antic, del
Raval, del carrer Cantallops, i del carrer Barcelona, mitjançant el procediment negociat
sense publicitat. Pregunta per què s’utilitza aquest procediment, a més el seu grup no
hi està d’acord i no el comparteixen. Indica que han estat tants anys sense que això
s’arregli que pregunta si ara s’ha d’utilitzar un procediment ràpid, negociat i sense
publicitat. Pregunta per què, ja que el que convindria a tots és que concorreguessin el
màxim possible de persones preparades per aquest tipus de projectes. No s’ha de
restringir, i no entén per què es fa aquesta restricció. S’hauria d’estar el més obert
possible perquè es presentin persones que tinguin la màxima experiència en la
rehabilitació de barris antics, per tant les bases són incomprensibles. Pregunta per què,
i prega que s’esmeni i s’intenti que participin el màxim de tècnics possibles.
5.9. La senyora Martí explica que va llegir a la web de la ràdio una notícia, la qual no
sap si encara es llegeix, sobre la residència d’avis que s’inaugurarà al mes de juliol. Hi
havia tot un conjunt d’explicacions, entre les quals es deia que era un projecte molt
important i que és una de les principals inversions del grup municipal Socialista.
Demana que s’aclareixi quina és l’aportació que fa el grup municipal Socialista a la
residència i centre de dia d’avis.

Ajuntament de Parets del Vallès - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88 Fax. 93. 573.88.89
a/e: info@parets.org
http://www.parets.org

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que és coherent
l’ampliació del termini d’exposició pública del Pla especial del patrimoni. Mirarà si
jurídicament es pot ampliar en un mes més tal i com es proposa. Sinó hi ha cap
inconvenient així es farà i sinó pot ser un mes i ha de ser menys també ho explicarà. És
coherent que hi hagi més temps a fi que les persones interessades puguin fer les seves
aportacions, ja que aquest és l’esperit del document.
Pel que fa al Pla territorial de Barcelona, ha de dir que l’esmentat pla no és el document
que més agrada com a paretans. És veritat que poden coincidir tots plenament, però hi
ha hagut un treball molt important des d’aquesta institució, amb les persones que han
redactat el pla i amb autoritats per intentar incorporar altres elements que donessin una
alternativa a la interpolar.
El Pla metropolità de Barcelona preveu que s’estudiaran alternatives a la interpolar al
seu pas per Parets del Vallès i ho diu molt clarament. Aquest fet no els fa feliços
òbviament. Serien feliços si no hi hagués la reserva del sòl de la interpolar, que és el
motiu pel qual s’ha argumentat que s’hauria d’interposar un recurs. No els fa feliços,
perquè la reserva hi és, però estan una mica més contents perquè ha estat fruit de la
feina desenvolupada per aquest equip de govern d’insistir que la interpolar havia de
tenir alternatives al traçat inicial i s’han presentat diverses opcions. Després del treball
intens que s’ha realitzat, cal estudiar la manera de fer arribar la posició de l’Ajuntament
més oficialment al que seria aquest document, però en tot cas no cal decidir si s’ha
d’interposar un recurs o no. En tot cas miraran quina ha de ser la fórmula.
El senyor Lucio Gat indica que respecte al tema de les bases del Projecte
d’urbanització de part del Barri Antic i el procediment negociat, explica que hi ha hagut
molts contractes previs amb empreses que es dediquen a aquest tipus de projectes, i
les empreses i les persones que estan al darrera de l’empresa a la qual s’ha encarregat
mitjançant el procediment negociat, són persones amb un excel·lent currículum i
professionals de cap a peus, amb experiència sobre remodelacions de barris antics.
Són dues dones i ha dir que la visió que té la dona moltes vegades de tractar la via
pública, i la impressió que té ell d’aquestes dues professionals, és que no es pot posar
en qüestió la seva professionalitat.
La regidora de Participació Ciutadana i Ciutadania, la senyora García, explica que
respecte a la guia d’entitats i la concessió de subvencions, li sobta que la senyora Martí
faci aquesta pregunta en el Ple, ja que d’aquest tema van estar parlant totes dues una
bona estona a la sala de juntes de govern, amb la mateixa pregunta i amb la mateixa
resposta, que torna a fer ara. Suposa que ho fa pel desig que consti en acta, fet que li
sembla totalment lícit.
La necessitat que les entitats estiguin registrades o la sol·licitud que requereix
l’Ajuntament té una explicació molt fàcil i és que hi ha moltes entitats de fa molts anys,
que estan donades de baixa i que no han presentat cap mena de documentació a
l’Ajuntament. Consideraven necessari posar una mica d’ordre dintre del registre propi
d’entitats. Era la manera de rebre els documents necessaris com l’acta fundacional de
les entitats, els estatuts i els seus objectius, el nombre de socis i altra documentació
que permet veure la viabilitat de l’entitat, quines activitats desenvolupen i per quin motiu
s’han constituït, simplement.
Les opcions que s’han donat a totes les entitats han estat moltes. Se les ha trucat per
telèfon, s’han enviat cartes, s’han fet taules d’entitats amb assemblees generals on s’ha
explicat el motiu pel qual l’Ajuntament demana el registre. S’ha explicat com havia de
funcionar la guia d’entitats i s’han donat diferents alternatives com que vinguessin a
parlar directament amb el Servei de Participació per poder tractar cada cas de manera
Ajuntament de Parets del Vallès - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88 Fax. 93. 573.88.89
a/e: info@parets.org
http://www.parets.org

individual si feia falta, perquè entenen que hi ha col·lectius de trajectòria reconeguda al
municipi que pel motiu que sigui no poden o no volen fer-se entitat, però no per això
han de quedar exclosos de tot el que fa l’Ajuntament, evidentment.
La senyora García continua explicant que aquelles entitats que no han passat per
aquesta via és o bé perquè no han pogut contactar amb ella, fet que significa que les
dades de contacte estan obsoletes i per tant possiblement l’entitat o col·lectiu està de
baixa o directament perquè no han volgut, però evidentment tenen els mateixos serveis
i els mateixos drets que la resta.
El tema del registre és simplement una eina per poder tenir al dia la informació
corresponent de les diferents entitats, que facilita el treball amb elles i el suport
directament a l’associacionisme que es desenvolupa des del servei, a més de fer un
control més exhaustiu de les infraestructures, subvencions i d’altres serveis i recursos
que es faciliten. Simplement es tracta d’això.
La presidència indica que la resta de preguntes es contestaran per escrit. Potser en el
tema de la web de la ràdio hi ha hagut algun error, el qual s’esmenarà.
5.10. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup
efectuarà un seguit de preguntes. Exposa que el cap de setmana passat es va celebrar
en el municipi un gran esdeveniment a nivell de Catalunya i del món, que és el gran
premi de Fórmula 1 en el circuit de Catalunya de Montmeló, però que també és una
mica de Parets. Pregunta l’impacte econòmic que representa per a Parets el circuit en
tots aquests anys. Pregunta si s’ha redactat algun estudi envers el tema.
Pregunta si a part de la famosa “marea azul” si hi ha un estudi a fi d’intentar que vinguin
més aficionats. CiU entén que en definitiva la Fórmula 1 ha de ser i ha de generar d’una
vegada per totes un impacte a Parets, com genera a Montmeló i d’altres pobles de les
rodalies.
Pregunta si aquest estudi està en marxa, si s’ha fet o es té la intenció de fer-lo. Sinó
s’ha redactat prega que es faci. CiU va manifestar que Parets havia d’estar més a prop
del circuit de Fórmula 1 el primer dia que es va posar la primera pedra del circuit de
Fórmula 1. Entra molta gent al circuit per Parets, fet que afecta al municipi i creu que ho
han de viure més intensament, perquè demostrarà que Parets és una vila més oberta
encara, i que pot fer front a aquest esdeveniment.
5.11. El senyor Martorell explica que l’aparcament de la Linera es col·lapsa dia a dia,
perquè és petit, per això pregunta com es pot minimitzar la saturació de l’aparcament, i
pregunta si s’ha redactat un estudi de mobilitat després del temps que porta en marxa.
Pregunta si l’equip de govern té la intenció de presentar alguna mesura perquè la
rotació dels aparcaments sigui una realitat. Pregunta si hi ha aquest estudi. Per petició
dels veïns prega que en les hores puntes hi hagi més control per part de la Policia
Local per agilitar el bloqueig que es produeix.
La presidència indica que la solució a la rotació de vehicles és la zona blava.
El senyor Martorell manifesta que CiU està disposat a parlar-ne.
5.12. El senyor Martorell indica que el grup del NOPP ha formulat la pregunta sobre el
tema del bus urbà. CiU també tenia previst formular-la. Vol conèixer l’estudi actual del
bus urbà, el fet que s’hagin produït aquestes reduccions que afecten a persones que
l’utilitzen molt i que algunes de les hores que s’han reduït són hores que utilitzen els
veïns dels diferents barris per anar al centre, i al CAP, entre d’altres. La reducció crea
petits conflictes. Pregunta quants passatgers han portat, en fi un estudi i saber per què
s’ha arribat a aquesta conclusió de fer aquestes reduccions.
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CiU sap que hi ha hagut recollida de signatures, perquè en definitiva és un servei pel
qual han lluitat tots molt, i que dóna una satisfacció al ciutadà, però en aquests
moments hi ha neguit per la reducció i les molèsties que ocasiona. Reitera que vol
conèixer aquest estudi.
5.13. El senyor Martorell prega que l’equip de govern expliqui el tema del carrer Sant
Antoni. CiU és conscient que s’està produint un retard en les obres i creu que el tram
central no estarà enllestit per al 3 de juny, com s’havia dit. Pregunta pels terminis, si es
pot agilitar l’acabament de les i si es pot parlar amb l’empresa perquè contracti més
personal o que faci una actuació per minimitzar la problemàtica del carrer.
Referent al primer tram del carrer Sant Antoni, que s’ha donat pràcticament per acabat,
explica que va haver-hi un abocament de runa passat el cementiri, no sap per quin
motiu, i el que era l’antiga pèrgola de l’autobús ha quedat tapada al darrera. Pregunta
per aquest fet, i si s’arreglarà.
D’altra banda, en l’esmentat tram pregunta si hi haurà una capa de rodadura o quedarà
com està ara, o sigui que es veu acabada la part que es va obrir, però l’altra continua
havent-hi la part antiga. Visualment no es veu un carrer en què s’hagi fet una inversió
molt important, per l’esmentat detall. Per això pregunta si es posarà una capa de
rodadura per deixar-lo acabat o si senzillament el tram quedarà així.
5.14. El senyor Martorell explica que el passeig de Can Magí, que és el tram de passeig
que uneix el carrer Joan Bosco amb el Parc de la Linera, hi ha una quantitat important
de llambordes desenganxades, que provoquen problemes i en el dies de pluja
t’esquitxes per tot arreu i alguna persona s’hi ha fet realment mal. Pregunta si l’equip de
govern és conscient i si solucionarà el problema, perquè és un passeig molt utilitzat i
s’hauria de tenir cura.
5.15. El senyor Martorell manifesta que després de realitzada la darrera campanya,
pregunta a la Regidoria de Comerç si s’ha tornat a reunir amb els botiguers per estudiar
i comprovar el resultat de la campanya. Demana les dades de la campanya, la memòria
del que ha costat, com s’ha formulat, i quines han estat les conclusions. Pregunta si hi
ha un estudi de la campanya, perquè creu que és molt important i si s’inclourà alguna
activitat complementària per continuar aquesta tasca que es va iniciar amb el procés.
5.16. El senyor Martorell exposa que referent als escocells d’arreu del municipi, dels
diferents barris, en aquests moments s’ha accelerat el procés pel tema de les pluges.
Estan molt bruts i molt plens d’herbes, fins i tot d’herbes que tenen una alçada realment
important i que envaexen la vorera. Pregunta els imputs o els temps per poder realitzar
la neteja dels escocells. Sap que es fa, però en aquests moments estan en una situació
bastant crítica, per això pregunta si hi ha uns terminis determinats per netejar-los.
5.17. El senyor Martorell indica que ara que arriba el bon temps, als ciutadans els hi
agrada caminar pel municipi, ja que és atractiu de fer-ho, però hi ha persones que
pregunten per quin motiu està tancat l’antic pont que dóna accés a l’autopista, des de la
C-17, que va des de l’indret de la Danone, i que salta al polígon. No es permet l’accés
de vianants. Pregunta el motiu i si hi hauria la possibilitat d’accedir-hi, perquè és un salt
que es pot fer d’un polígon a l’altre i els ciutadans es troben que quan arriben allà han
de tornar enrera i fer tota la volta, quan amb el pont es pot travessar d’una banda a
l’altra. Pregunta si hi ha alguna acció que es pugui fer i prega que es faci.
5.18. El senyor Matorell explica que fa bastant temps que es va obrir una rasa en el
mirador de Gallecs, que baixa d’una banda a l’altra. Aquesta rasa ha estat molt temps
oberta i creu que encara ho està. Pregunta quin són els imputs o els temps que s’han
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de marcar i per quin motiu s’ha obert la rasa i no s’ha tancat. Pregunta si s’està
esperant alguna actuació que CiU i els veïns no saben.
5.19. El senyor Martorell pregunta com estan els imputs de temps de les obres de
moviment de terres que es desenvolupen a l’antiga Bendix, que fins i tot l’1 de maig
estaven treballant. Pregunta si és conegut i en quina fase està el procés.
La presidència explica que respecte al tema de la Fórmula 1 i l’impacte econòmic, ha
de dir que hi ha un pla director que presenta el circuit, que té en compte les entrades i
les incidències que representa a la comarca. Hi ha dades molt concretes, però no
consta la incidència en el municipi de Parets, tot i que el pla director marca la incidència
que el circuit té en la comarca del Vallès Oriental. Hi ha un marc general d’estudi, i en
tot cas demanarà que aquest tema es concreti més pel que fa a l’àmbit de Parets.
Respecte a l’aparcament de la Linera de Parets i la rotació de vehicles, ha de dir que
només hi ha el sistema de zona blava, que s’ha de plantejar al municipi. S’han redactat
diferents estudis per decidir si aplicar-la o no. Esperen acabar les obres de
l’aparcament del Lluís Piquer i dels voltants del pavelló abans de prendre alguna
decisió al respecte. Si hi ha d’haver una zona amb rotació, l’aparcament de la Linera és
el lloc adequat.
Pel que fa al tema del bus urbà ha de dir que s’ha fet un esforç important perquè la
incidència sigui mínima, ja que el bus que passa cada quart d’hora, a certes hores
passa només cada mitja hora, però resulta que en el decurs d’aquesta mitja hora passa
el bus interurbà, que ve de Bigues, Lliçà de Vall, i Mollet, que permet completar
aquestes hores en l’artèria de l’avinguda de Catalunya, en què es va intentar que
coincidís amb el bus del servei interurbà.
La presidència continua explicant que respecte a l’acabament de les obres del carrer
Sant Antoni, ha de dir que finalitzaran al mes de juliol. Les pluges no ajuden a acabar
les obres, però a diferència de la primera fase, en aquesta no hi ha tanta dificultat,
perquè no hi ha creuament de carrers, fet que agilita bastant les obres, encara que les
dificulten les pluges. Creu que les obres estaran enllestides abans de la Festa Major.
Espera i desitja que el temps acompanyi i que no hi hagi pluja continuada.
S’informarà respecte al tema de les runes del carrer Sant Antoni i pel que fa a la capa
de rodadura, explica que en el moment de executar l’última capa en el carrer Sant
Antoni, es plantejarà la seva continuïtat fins a més a munt.
Es comprovarà i es mirarà el problema de les llambordes del Parc de la Linera. La
Regidoria de Serveis pren nota dels temes relatius als escocells i el pont.
Pel que fa a la rasa del mirador de Gallecs, explica que s’està fent una actuació per a la
millora dels accessos al barri de Can Riera i dintre del projecte es preveia el seu accés i
la millora de la zona del bosc del mirador. S’ha fet la rasa perquè s’ha previst la
construcció d’unes escales i es preveu un mirador amb una retolació i amb algun
element de pedra o de ferro, que permeti una visualització de la zona de Gallecs i
també es reforçarà l’enllumenat. Tot el que ha explicat forma part d’una subvenció
rebuda per part del PUOSC per a la millora de barris disseminats, com és el cas de
Can Riera i els seus accessos. Afegeix que en la comissió informativa del dia 18 de
maig es podria portar el projecte d’actuació, de gairebé 50.000 €.
La presidència manifesta que s’informarà de les obres de sanejament de la
Bendibérica, i que aquestes es desenvolupen segons la llicència prevista i indica que
de la resta de preguntes, algunes es contestaran per escrit.
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L’alcalde
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