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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS 
 

Identificació de la sessió 

Sessió número: 7/2010 
Caràcter: ordinari  
Data: 8 de juliol de 2010 
Horari: de 20 a 21 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
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 
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 

Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
 
Ordre del Dia 

1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors. 

Serveis Generals 

2. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la nostra vila per al 2011. 

3. Aprovar, si procedeix, el Manual d’actuació per espectacles piromusicals i programa 
d’implantació i manteniment. 

4. Aprovar, si escau, el Manual d’actuació per a inundacions i programa d’implantació i 
manteniment. 

5. Aprovar, si procedeix, el Manual d’actuació per emergències sísmiques i programa 
d’implantació i manteniment. 
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Serveis Territorials 

6. Aprovar, si escau, la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra el Pla 
territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya el 20 d'abril de 2010. 

7. Moció sobre l’Estatut de Catalunya. 

8. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova els esborranys de les actes dels dies 
13 de maig, 2 i 15 de juny de 2010. 

 

Serveis Generals 

2. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la nostra vila per al 2011 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre TRE/309/2010, 
d'11 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2011. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’establiment de 
les Festes Locals de la nostra vila en les dates que s’indiquen: 

− 24 de gener de 2011 (Festa Major d’hivern). 
− 25 de juliol  de  2011 (Festa Major d’estiu). 

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament de Treball la Generalitat de 
Catalunya. 

 

3. Aprovar, si procedeix, el Manual d’actuació per espectacles piromusicals i 
programa d’implantació i manteniment 

La presidència explica que es farà una exposició general dels punts 3, 4 i 5, ja que es 
tracta sobre l'aprovació d'una sèrie de manuals d'actuació a partir del Pla de protecció 
civil. 

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i exposa que 
l'article 2 del Decret 10/1999, de 4 d'agost, fa menció al següent. Els municipis en funció 
a la seva població i a les seves característiques i dels riscos que els afectin han 
d'elaborar els plans de protecció següents: 

a) Els municipis amb més de 20.000 habitants, i els que sense arribar a aquesta 
població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de riscs especials 
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per la seva situació geogràfica o activitat industrial segons la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya han d'elaborar i aprovar els plans bàsics d'emergència municipal. 

Així doncs, després d'haver resultat aprovat de manera definitiva el Pla bàsic 
d'emergències local el passat 23 de juliol de 2009, amb els seus corresponents annexos 
i ja creada la Comissió d'Emergència han de treballar en l'elaboració dels plans 
especials i específics. 

Parets en aquest cas té l'obligació de redactar i aprovar els plans especials següents: 

- INUCAT, que està en fase d'aprovació i avui es presenta al Ple municipal. 

- SISMICAT, que també es presenta avui. 

- TMP, Transport de matèries perilloses, que està en fase de revisió. 

El senyor Guzman continua explicant que no són manuals obligatoris, però sí que estan 
igualment recomanats els plans següents: 

- Pla SECAT que està en elaboració tal com es va informar a la comissió informativa 
passada i el NEUCAT. 

Quan a plans específics hi ha el d'espectacles pirotècnics, en fase d'aprovació pel Ple 
municipal, que avui es presenta, el de concerts, sequeres i onada de calor. 

Concretament els que es presenten avui per a la seva aprovació són els següents: 

- INUCAT, basat principalment en el risc que suposa el riu Tenes i els torrents de 
Cantallops i Ca n'Oms, a més de la riera Seca. 

- SISMICAT, ja que la població es troba en una zona considerada pel Pla Sismicat com 
a risc per època de retorn de 500 anys. Cal recordar concretament que a Cardedeu, 
dintre de la comarca, aproximadament a l'any 1448 ja es va informar que hi havia hagut 
un moviments sísmic d'aquesta naturalesa. Aproximadament dintre de l'escala Richter 
seria l'actual per poder comparar era de 5,9, per tant estan dintre de les poblacions amb 
risc. 

A l'any 1927 a Sant Celoni es va produir un altre, d'inferior intensitat. 

Per últim, avui presenten el TMP, atès el teixit industrial de la zona, els polígons 
industrials, les dues venzineres de la població i sobretot el pas de la C-17 amb un flux 
molt important de matèries perilloses, fa que Parets estigui obligat a redactar aquest 
Pla. 

En resum, per obligació i per la seguretat dels conciutadans és oportú aprovar els 
esmentats plans. 

El senyor Guzman indica que tal com es va comentar a la comissió informativa, l'any 
passat,  el 25 de juliol de 2009, es va aprovar definitivament el Pla bàsic, que és un 
document viu del qual pengen totes aquestes actuacions i d'altres que un futur més o 
menys immediat es portaran a terme. 

Com ha explicat, alguns són d'obligat compliment i d'altres no, però per les 
característiques de la població és necessari tirar-lo endavant i és per això que es 
presenta al plenari i espera que tingui la confiança de tots. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i ratifica la necessitat d'aprovar els 
esmentats manuals d'actuació. 
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està 
totalment d'acord en què s'han d'aprovar els plans, ben redactats i definits, pels riscos 
industrials, de lleres, i de rius, entre d'altres. Per això és necessari aprovar aquests 
protocols. 

Indica que el Manual d'actuació d'espectacles piromusicals també s'ha d'aprovar, 
perquè Parets és un poble que en té tradició. Per l'exposat CiU vota a favor. 

Per tant, tots els grups voten a favor de l'aprovació dels punts 3, 4 i 5, referents als 
manuals d'actuació.  

Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els 
diversos instruments de planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les 
diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic 
adequat per a afrontar-les. En aquest sentit, es posa un especial èmfasi en la necessitat 
de garantir la compatibilitat i la integrabilitat dels plans que elaborin les diverses 
administracions catalanes. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 23 de juliol de 2009 va aprovar definitivament el 
Pla de protecció civil de Parets del Vallès i la Junta de Govern de 28 de gener de 2010 
va aprovar el document sobre l’organització municipal de la protecció civil. 

Atès que per al desenvolupament de l’esmentat pla és necessari aprovar diversos 
manuals d’actuació i programes d’implantació i manteniment. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Manual d’actuació per espectacles piromusicals i programa d’implantació i 
manteniment. 

2. Notificar aquest acord al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i a totes les persones i entitats participatives en el 
manual. 

 

4. Aprovar, si escau, el Manual d’actuació per a inundacions i programa 
d’implantació i manteniment 

Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els 
diversos instruments de planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les 
diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic 
adequat per a afrontar-les. En aquest sentit, es posa un especial èmfasi en la necessitat 
de garantir la compatibilitat i la integrabilitat dels plans que elaborin les diverses 
administracions catalanes. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 23 de juliol de 2009 va aprovar definitivament el 
Pla de protecció civil de Parets del Vallès i la Junta de Govern de 28 de gener de 2010 
va aprovar el document sobre l’organització municipal de la protecció civil. 

Atès que per al desenvolupament de l’esmentat pla és necessari aprovar diversos 
manuals d’actuació i programes d’implantació i manteniment. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Aprovar el Manual d’actuació per a inundacions i programa d’implantació i 
manteniment. 

2. Notificar aquest acord al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i a totes les persones i entitats participatives en el 
manual. 
 

5. Aprovar, si procedeix, el Manual d’actuació per emergències sísmiques i 
programa d’implantació i manteniment 

Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els 
diversos instruments de planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les 
diverses situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic 
adequat per a afrontar-les. En aquest sentit, es posa un especial èmfasi en la necessitat 
de garantir la compatibilitat i la integrabilitat dels plans que elaborin les diverses 
administracions catalanes. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 23 de juliol de 2009 va aprovar definitivament el 
Pla de protecció civil de Parets del Vallès i la Junta de Govern de 28 de gener de 2010 
va aprovar el document sobre l’organització municipal de la protecció civil. 

Atès que per al desenvolupament de l’esmentat pla és necessari aprovar diversos 
manuals d’actuació i programes d’implantació i manteniment. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Manual d’actuació per emergències sísmiques i programa d’implantació i 
manteniment. 

2. Notificar aquest acord al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació 
de la Generalitat de Catalunya i a totes les persones i entitats participatives en el 
manual. 

Serveis Territorials 

6. Aprovar, si escau, la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra el 
Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya el 20 d'abril de 2010 

Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que ja és conegut 
pel plenari que el Diari Oficial de la Generalitat va publicar el dia 22 de maig de 2010 
l'acord adoptat per la Generalitat de Catalunya, que aprova el Pla territorial metropolità 
de Barcelona. 

L'esmentat document mai havia tingut un precedent de participació a l'hora d'elaborar 
tota una sèrie de xarxes que vertebren el territori des del punt de vista de les 
infraestructures en l'àmbit més proper. Ha estat un document que ha permès participar-
hi per poder lluitar com ho han fet, perquè el traçat de la Interpolar, que històricament 
figura en aquest document, deixi de ser una realitat. 

El Pla metropolità preveu les reserves de sòl del traçat, però el document també 
incorpora alternatives al vial en la seva part normativa. 
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Dit això és un document sense precedents per la seva participació en l'àmbit territorial. 
També és veritat que aquest mateix document recull el Quart Cinturó, ara Ronda del 
Vallès, una via que no ha estat mancada de polèmica en les diferents propostes. Primer 
la de Foment, després una altra que s'ha treballat d'una manera potent i consensuada 
amb Territori, buscant equilibri i alternatives. Després dos més que obeeixen més a 
compromisos polítics, i que també es dibuixen al mateix document, i una d'aquestes 
dues aprofita la reserva de sòl que el municipi ha tingut històricament perquè passa la 
Interpolar per definir que aquesta podria ser una alternativa al Quart Cinturó del Vallès. 
Ni Parets ni Mollet òbviament no hi estan d'acord i conjuntament han pres la iniciativa de 
buscar la única via possible una vegada aprovat el document, que és la interposició d'un 
recurs contenciós administratiu, que avui es proposa que aprovi el Ple, perquè es tingui 
en compte la disconformitat de Parets, a fi que en l'àmbit de Gallecs i més concretament 
a l'àmbit que afecta Parets, no passi cap infraestructura i menys la Ronda del Vallès o 
Quart Cinturó, ja que aquesta havia estat traçada molt més al nord, que dóna una major 
eficàcia i eficiència al trànsit rodat que ve del nord del país. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que utilitzen l'únic mitja que tenen per manifestar 
la seva disconformitat mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu 
contra el Pla aprovat definitivament el 20 d'abril de 2010 pel Govern de la Generalitat i 
es designa la procuradora Rosario Sáez Buil i els lletrats Lluís Saura Lluvià i Miquel 
Portals Casanovas del despatx professional ROCA JUNYENT, SL perquè assumeixin la 
representació i defensa de l’esmentat recurs contenciós administratiu. 

Es podrien preguntar que si el Pla ha estat tan participatiu, per què s'ha d'interposar un 
recurs. Ha de dir que aquesta és la torna que han incorporat en el document i que ha 
estat poc participat, encara que sí que ha estat participada la resta del document i això 
s'ha de dir, però les dues alternatives que corresponen més a compromisos polítics o 
partidistes no han estat tan consensuades ni comentades en el territori, fet que obliga a 
fer l'actuació que es proposa avui al Ple. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i manifesta que de sempre com a 
grup ha defensat el no a la Interpolar, per la fragmentació que suposa per al municipi i 
d'altra banda el NOPP sempre ha defensat la protecció de l'espai natural de Gallecs. 
Sempre i quan el recurs contenció administratiu pretengui evitar d'una banda la 
Interpolar i de l'altra la protecció de l'espai natural, el seu grup està d'acord amb el 
contenciós. A més creu important agrupar-se amb altres municipis com Mollet tant per la 
força que podran exercir com per compartir les despeses que generi el recurs i el 
gabinet tan important que ho portarà per a les arques municipals. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup sempre ha estat en total 
desacord amb la Via Interpolar. Quan CiU governava la Generalitat de Catalunya, el seu 
grup s'hi oposava. En aquells moments no va aconseguir treure-la i continua grafiat el 
traçat. Manifesta que ara tampoc s'ha aconseguit amb el govern Socialista en els anys 
que porta governant la Generalitat de Catalunya i amb la pressió que li consta que ha 
exercit el municipi de Parets, la qual s'ha fet sempre. Si en  una cosa s'han caracteritzat 
tots és que tots són ciutadans de Parets i no volen que es trinxi el municipi per la meitat 
com trinxa la Interpolar. 

Lamentablement els ciutadans han de saber que ara tampoc s'ha aconseguit. S'han fet 
esforços, però tampoc s'ha aconseguit treure la Interpolar del Pla territorial, però s'ha 
aconseguit, amb l'ajut i el treball de tots, oferir alternatives i suggeriments perquè es 
tingui en consideració aquest fet. Evidentment no només és la Interpolar, sinó l'espai de 
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Gallecs. A CiU se l'ha acusat moltes vegades que no volia l'espai de Gallecs. El seu 
grup ha demostrat que no va fer res a Gallecs i que CiU ha estat sempre a favor que 
Gallecs tingui la tiponomia que té avui i a hores d'ara també defensa que Gallecs no es 
toqui, per tant CiU està totalment d'acord en què s'ha de lluitar des de dintre i des de 
fora i és lògic i raonable, que no s'escatimi en recursos per tramitar el contenciós 
administratiu contra el Pla territorial, que deixaria Parets molt mal parat i com a municipi 
perdria part de la seva entitat. 

El senyor Martorell continua exposant que si Parets ja de per si és complicat i difícil a 
causa de la seva pròpia tiponomia i relleu, amb la Interpolar encara ho faria més 
impossible, ja que es tindria un Parets trinxat, que donaria molt poc i crearia encara més 
desànim.  

CiU diu sí al recurs contenciós i creu que és bo que s'hagin associat a municipis més 
grans amb volum com és Mollet. CiU comparteix totalment aquest desig i també 
comparteix que el recurs s'hagi posat en mans dels millors professionals que hi ha en 
aquests moments en el tema de dret urbanístic com és el Bufet de Roca Juyent, SL, a fi 
que es tinguin en compte les alternatives proposades, que es tregui la Interpolar, i que 
la Ronda del Vallès o Quart Cinturó es traci per on realment ha d'anar. Aquest és 
l'objectiu, i sinó s'aconsegueix ara continuaran lluitant a fi que Parets no quedi malmès. 

Reitera que CiU està totalment d'acord que s'interposi el recurs, que es lluiti amb tots els 
recursos necessaris, tant de personal tècnic com administratiu i evidentment econòmic, i 
si es comparteix és millor, perquè repartir els costos sempre és bo per a les arques 
municipals. 

Intervé el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i exposa que per al seu grup arribar a un 
contenciós amb una altra administració no és pas que sigui un desig, però en aquest 
cas és una necessitat. Llargament reivindicat el territori no és cap sorpresa per a ningú 
que la supressió de la Via Interpolar és imprescindible per evitar la segregació del 
municipi en dos barris de manera absolutament arbitrària, per tant allò que anomenen el 
trinxament del territori des del punt de vista dels espais que els envolten i pensa en 
l'espai natural de Gallecs és absolutament inconcebible, que es planifiquin 
infraestructures viàries d'aquesta magnitud com la Ronda del Vallès, sense considerar 
els valors que ara hi ha i la innecessarietat de la via. 

El seu grup ha explicat llargament la posició d'oposició a la Via Interpolar i d'oposició a 
infraestructures viàries en el context de l'espai natural de Gallecs, però el Pla territorial 
que en essència i en inici semblava ser un document positiu perquè s'havia pensat en 
un element per vertebrar el futur del territori i que per tant preveia el futur a 20 anys vista 
amb seny i consciència, escoltant i debatent amb el territori, lamentablement en el cas 
de Parets ha suposat que és un document que consagra allò que tenien com a hipoteca, 
que pesava com una llosa sobre el planejament, que és la presència i la reserva 
conseqüentment  viària de la Via Interpolar. 

El document que d'entrada havia de ser positiu i que segurament ho és per al conjunt 
del territori, per a Parets en particular i per a l'espai de Gallecs en concret es converteix 
en una amenaça, i en aquest sentit sembla plenament justificat que es faci el màxim 
esforç des del punt de vista jurídic per veure que poden fer per eliminar l'amenaça sobre 
el territori, ja que han de pensar que el territori no és només el que tenen,veuen i 
gaudeixen ara, sinó que també és un territori que també han de procurar deixar, 
almenys en els seus valors més intrínsecs, a generacions futures. En aquest sentit seria 
imperdonable que l'Ajuntament com a institució, que representa al conjunt de la 
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ciutadania no adopti les mesures necessàries per evitar que de cara al futur es pugui 
malmetre el territori que els envolta, que és l'espai natural de Gallecs, i insisteix en allò 
que és més gran i més visible, que és el teixit urbà del municipi. En aquest sentit el seu 
grup dóna total suport al recurs contenciós i espera que de la mà d'un bon equip de 
professionals i conjuntament amb l'Ajuntament veí de Mollet, que també té l'interès 
comú de salvaguardar l'espai natural de Gallecs, fer arribar una veu lògica, de sentit 
comú, de sensatesa que es contemplin vies alternatives per produir els mateixos efectes 
que és la vertebració d'un territori, sense haver de malmetre cap de les parts. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de maig de 2010 s'ha 
publicat l'acord del Govern de la Generalitat de 20 d'abril, pel qual s'aprova 
definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona, elaborat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques mitjançant la Comissió d'Ordenació Territorial 
Metropolitana, amb incorporació de determinades precisions en la normativa, en el 
document de Propostes de la Memòria General III i en els plànols d'ordenació 3.3 i 3.4, 
així com amb la inclusió del plànol d'ordenació 3.5. 

Vist que en el procediment d'aprovació del Pla, aquest Ajuntament ha tingut oportunitat 
de formular suggeriments i al·legacions sent un dels aspectes importants de les 
esmentades al·legacions i suggeriments la voluntat de l’Ajuntament de preservar els 
terrenys de Gallecs de diverses infraestructures de mobilitat que estaven projectades, i 
especialment, d’eliminar la reserva viària de la via interpolar sud en el seu pas pel 
municipi de Parets del Vallès. 

Atès que el Pla territorial metropolità de Barcelona, en la seva versió aprovada 
definitivament, ha incorporat el plànol d’ordenació 3.5 amb un conjunt de traçats 
alternatius de l’anomenada Ronda del Vallès, un dels quals s’estableix la reserva viària 
que suposen una evident fragmentació del municipi tant des la vessant territorial com 
social. 

Vist que l’esmentat plànol d’ordenació 3.5 no ha estat sotmès als tràmits d’informació 
pública ni sotmès a la valoració de les Administracions municipals i sectorials. 

Tot això, sense perjudici d'altres aspectes, que comporta la necessitat i conveniència de 
recórrer en la via contenciosa administrativa l'esmentat pla. 

Atès l'article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial. 

Atès l'article 52.2.k) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, i l’article 22.1.J) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Interposar recurs contenciós administratiu contra el Pla territorial metropolità de 
Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 d'abril 
de 2010, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de maig de 
2010. 

2. Designar la procuradora Rosario Saez Buil i els lletrats Lluís Saura Lluvià i Miquel 
Portals Casanovas del despatx professional ROCA JUNYENT, SL perquè assumeixin la 
representació i defensa de l’esmentat recurs contenciós administratiu. 
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7. Moció sobre l’Estatut de Catalunya 

La presidència explica que en la Junta de Portaveus del dia 6 de juliol de 2010 els grups 
municipals del PSC, ICV-EUA, NOPP i CiU, van consensuar una moció sobre l'Estatut 
de Catalunya, la qual llegeix el secretari. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que, 

El 28 de juny de 2010, després de 3 anys agònics, el Tribunal Constitucional ha dictat 
sentència sobre el recurs presentat pel Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 

Ha estat un procés polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, que ha provocat 
un desgast polític sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis del Poble de 
Catalunya, refrendada per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el mateix 
poble en referèndum. 

El recurs interposat pel PP posava en entredit el nostre sistema institucional i 
d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya, 
basada en el pacte i la concòrdia. 

El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i 
negar l'eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a "nació" . 

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de 
Catalunya no han triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat 
desplegant aquesta norma durant els quatre anys que porta en vigor, i desplegant, per 
tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les catalanes arreu del territori. 

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a 
institució que som no compartim la sentència i tenim el dret d’expressar la nostra 
indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor que ha caracteritzat 
el nostre poble. 

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estatut, aprovat 
per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya. 

2. Defensar, més que mai, l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva 
expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar.  

3. Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que mai no 
s’hauria d’haver produït.  

4. Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que considerem 
desacreditat i moralment deslegitimat per haver menyspreat al poble català dictant 
aquesta sentència.  

5. Destacar el fracàs del Partido Popular que ha demostrat una nul·la sensibilitat cap al 
poble de Catalunya intentant limitar el nostre autogovern i impulsant campanyes de 
desprestigi contra el nostre Estatut arreu d’Espanya.  

6. Reafermar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions 
públiques catalanes perquè, amb voluntat política i determinació, de manera conjunta 
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amb les institucions espanyoles, superem aquest entrebanc, comprometent-nos junts a 
desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i refrendat. 

7. Aquest Ajuntament es posa al costat del President de la Generalitat que, com a líder 
del nostre país, encapçala el posicionament a seguir del conjunt de Catalunya per 
assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut. 

8. Fer sentir la nostra veu expressant el nostre sentiment d’afirmació nacional i la nostra 
voluntat de governar-nos, responent massivament i animant els nostres conciutadans a 
participar en la manifestació que organitzin les forces polítiques i socials de manera 
conjunta per expressar cívicament i democràticament la nostra voluntat d’autoafirmació i 
d’autogovern, demostrant que som una nació i que formem un sol poble.  

9. Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Presidència 
de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les Corts 
Generals i al Govern d’Espanya. 

 
8. Precs i preguntes 

8.1. Intervé el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i exposa que respecte a l'arbrat 
dels carrers, concretament hi ha uns veïns que s'han queixat de les podes abusives que 
es fan d'aquests arbres. Bé és cert que tenen un valor estètic, ambiental i també pràctic 
sobretot per donar ombra a l'estiu, ja que és un país amb altes temperatures, les quals 
s'estan patint ja fa dies. En alguns llocs que hi ha plataners s'ha fet una poda molt forta i 
no fan ombra, per l'exposat prega que es revisi la poda en els propers anys. 

8.2. El senyor Rodríguez indica que relacionat amb aquest tema, explica que hi ha 
alguns arbres que es van plantar la primavera passada. La iniciativa de plantar arbres 
està molt bé, però també s'ha de tenir en compte la seva conservació, sobretot la dels 
arbres joves i dintre d'aquesta conservació el més important és el rec a l'estiu següent. 
Si es passegen per la Riera, concretament en el futur Parc Fluvial, enfront de la futura 
universitat hi ha bastants arbres que pràcticament quasi tots estan secs. Es tracta 
d'arbres que es van plantar la primavera passada i durant l'estiu no es van regar i 
lògicament no han sobreviscut, fet que es pot comprovar. Prega que es tingui en compte 
aquest fet, ja que no només es tracta de plantar arbres, sinó que s'ha de fer un 
seguiment i regar-los. 

8.3. El senyor Rodríguez explica que un altre aspecte important, del qual han rebut 
algunes queixes, amb les quals el NOPP coincideix en algunes, és el fet que durant el 
mes passat es va tancar el Parc de la Linera per portar a terme una activitat d'àmbit 
privat d'una empresa amb ànim de lucre. Es va impossibilitar l'accés als infants al parc, 
ja que s'havia de pagar entrada per accedir-hi. El NOPP no entén i no està d'acord en 
què un parc públic s'utilitzi i, més un diumenge, per a activitats privades d'una empresa 
amb ànim de lucre. 

8.4. El senyor Rodríguez exposa que a l'espai on estava situada Iveco es va presentar 
fa uns anys un projecte per a la instal·lació d'un centre comercial i lúdic. El projecte 
encara no s'ha executat i l'espai s'utilitza com a planta de transformació possiblement de 
residus, ja que es veu quitrà i runes, possiblement d'obres públiques. 

Alguns veïns han manifestat la seva preocupació davant la trituració de productes que 
contenen quitrà, la pols que genera i la instal·lació que es fa servir de reciclatge. 
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Pregunta si aquesta activitat reuneix tots els requisits ambientals i legals per actuar de 
la forma que ho està fent. 

La presidència exposa que les dues primeres intervencions són dos precs, dels quals el 
regidor de Serveis en pren nota per tenir-los en compte. 

Respecte al tema de l'espai d'Iveco explica que s'ha projectat un centre comercial i 
lúdic. Avui ha rebut la bona notícia que al mes de setembre s'iniciarà el procés per a la 
urbanització de l'esmentat espai lúdic i comercial. 

Continua explicant que el retard en l'execució ha estat en contra de la voluntat 
municipal, a causa de la Llei del comerç, atès hi ha hagut dificultats en la tramitació dels 
expedients de les trames urbanes, d'activitat comercial i d'autoritzacions. S'ha viscut un 
procés administratiu molt llarg, que està totalment resolt dins dels paràmetres de la nova 
llei d'equipaments comercials. El projecte ha patit tres canvis d'adaptació a la nova llei. 
Ara està molt embastat i resolt i a finals de setembre o inicis d'octubre s'iniciaran les 
obres, perquè s'ha adoptat uns compromisos de cara al 2011 per a la implantació de 
l'activitat comercial i lúdica. 

Pel que fa al tema del reciclatge de runes, explica que és una activitat amb una 
autorització d'ús provisional en espera de la instal·lació de l'activitat comercial. 

Intervé el regidor d'Educació, el senyor Torio i respecte al Parc de la Linera, explica que 
el tancament va ser a petició de l'AMPA de l'escola de dansa. Totes són empreses amb 
ànim de lucre. Suposa que totes les empreses del municipi i comerciants tenen ànim de 
lucre, en aquest cas es tracta d'una escola de dansa, d'iniciativa privada, que organitza 
un festival de fi de curs. Fa cinc anys que porten a terme aquest festival en el teatre de 
Can Rajoler o en el pavelló. Aquesta vegada per raons tècniques van sol·licitar el Parc 
de la Linera.  L'escola compta amb 325 alumnes de 3 a 18 anys en unes instal·lacions 
normalitzades i adaptades a la normativa del Departament d'Educació referit a 
l'ensenyament artístic de dansa i que va comptar amb més de 1.500 assistents. 

L'escola va posar tot l'equipament immobiliari a càrrec seu i de l'AMPA, així com la 
seguretat i l'assegurança per responsabilitat civil del parc. 

El parc es va tancar quatre hores per sufragar les despeses del festival, i les raons del 
seu tancament són perquè era una entitat i iniciativa cultural i educativa. La petició 
provenia d'un AMPA. És una entitat que col·laboradora en moltes de les activitats de 
l'Ajuntament. Participa en la Festa Major d'Estiu, en el Carnestoltes, porta els tallers 
artístics de la gent gran, que promou la Regidoria de Gent Gran. Els tallers d'activitats 
artístiques s'adrecen als usuaris dels tres casals, Ca n'Oms, Sant Jordi i Asoveen. 
Col·labora també amb altres entitats del municipi, com l'Associació de Comerciants i 
l'Associació de Parets contra el Càncer. Els ajuda a muntar els festivals de recollida de 
fons per als malalts. També col·labora amb clubs esportius com el Handbol. Ha 
col·laborat puntualment en algunes activitats com les 24 hores de futbol sala o bé amb 
el CEIP Lluís Piquer i organitza algunes de les classes extraescolars. 

L'entrada era de 7 €, l'any passat de 6 € al pavelló, i en un festival que van organitzar a 
Can Rajoler. L'import s'adreça a sufragar les despeses de la instal·lació de tres 
escenaris, els focus, els equips de so i totes les infraestructures derivades del festival. 
L'Ajuntament no va posar res, de la mateixa manera van anar a càrrec de l'escola les 
despeses derivades de l'activitat dels festivals les altres vegades que han tingut lloc al 
pavelló o al teatre de Can Rajoler. 
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La recollida va ser deficitària no només pel fet de la pluja va trencar la dinàmica de 
l'espectacle, sinó perquè l'objectiu des del començament és ajudar a cobrir el 
pressupost i des del primer moment la informació d'ingressos i de despeses va estar a 
l'abast no només de l'Associació de Pares de l'Escola, sinó també dels serveis tècnics 
de Cultura de l'Ajuntament. 

La presidència indica que la voluntat de l'equip de govern és molt clara i es tracta 
d'ajudar a l'associació de l'AMPA de l'escola, tal com ha comentat el regidor. En la 
població hi ha hagut opinions i consideracions al respecte, de les quals l'equip de 
govern en pren nota, ja que és un tema a valorar i analitzar per a propers anys. Afegeix 
que es donava resposta a un col·lectiu que participa en moltes activitats culturals, 
socials i lúdiques de forma desinteressada en el poble i no es va preveure en aquest 
cas la situació que s'ha desencadenat, per això pren nota i es valorarà de cara a altres 
anys. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que envers a aquest tema volia 
formular la pregunta d'una altra manera, perquè CiU s'havia preocupat no només de 
saber què havia succeït, sinó d'analitzar el per què i el com, i ha arribat a la conclusió 
que l'ús dels equipaments públics, que són de tots els ciutadans i de tothom que viu i 
treballa i desenvolupa una activitat a Parets, podrien regular-se en el ROM i d'aquesta 
manera s'estalviarien fets com aquest, ja que l'assumpte quedaria regulat i reglat. 

Per a CiU el Parc de la Linera és emblemàtic, però també són emblemàtics i molt 
importants altres equipaments públics i municipals, que no han estat mai motiu de res, 
perquè es deixin o cedeixin puntualment a entitats que en fan ús. Afegeix que el debat 
està obert i és bo que s'hagi generat, i el tema hauria d'estar reglat. 

8.5. El Senyor Martorell prega que es prengui el compromís de contestar les preguntes 
que es formulin dintre d'un espai raonable, per ser més dinàmics, ja que hi ha molts 
ciutadans que fan arribar a CiU i altres forces polítiques preguntes i s'interessen per 
temes, i moltes vegades no hi ha una resposta immediata i es triga bastant a contestar, 
fet que crea desencís i dóna la sensació que no hi estan a sobre. Per això fa el prec que 
s'agafi el compromís, que també es podria regular, que amb un temps prudencial i que 
mai superaria un espai d'un Ple a l'altre, per tant d'un mes, s'haurien de contestar totes 
les preguntes. Es refereix a les preguntes que s'han de contestar per escrit. 

8.6. El senyor Martorell, de CiU, prega que l'Ajuntament informi sempre els ciutadans 
dels temps en què es treballa i de les modificacions dels projectes, ja que moltes 
vegades els projectes són projectes, i per tant són vius i canviants. Hi ha un exemple 
clar com és el del carrer Sant Antoni, que ha sofert canvis, ja que quan obres un carrer 
a vegades s'han de fer canvis. 

Prega, perquè això sí que és possible, que s'avisi als afectats dels canvis amb temps i 
que no se n'assabentin per altres fórmules. Amb això haurien de ser més curosos i 
intentar minimitzar no només en aquestes obres, sinó en futures obres que es puguin 
executar, perquè com tots saben hi haurà moltes més. 

8.7. El senyor Martorell pregunta com està el tema del pagament de les quantitats 
econòmiques per compensar les pèrdues dels comerciants del carrer Sant Antoni. Hi va 
haver un compromís per part de l'equip de govern. Els afectats han hagut d'omplir molta 
documentació, però de moment no han rebut els ajuts. Pregunta com està el tema en 
aquests moments. 
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8.8. El senyor Martorell exposa que el rec automàtic del Parc de la Linera no funciona 
correctament i perjudica la seva vegetació. Pregunta si s'ha detectat el problema i si es 
prendran mesures per minimitzar-lo. 

8.9. El senyor Martorell manifesta que hi ha fonts que no funcionen en diferents parcs 
del municipi, algunes des de fa molt temps. En aquests moments s'ha de tenir en 
compte l'important augment de temperatura i que els parcs els visiten infants i gent gran, 
entre d'altres, prega que es faci una actuació per arreglar les fonts i deixar-les 
operatives. 

8.10. El senyor Martorell indica que alguns veïns li han preguntat què es fa amb els 
ànecs quan es neteja el llac, pregunta que trasllada a l'equip de govern. 

La presidència respon que quan es neteja el llac els ànecs els porten a una granja de 
Lliçà. 

La presidència indica que el regidor pren nota dels precs sobre el rec del Parc de la 
Linera i el tema de les fonts dels diferents parcs, per solucionar-lo. 

Pel que fa al prec sobre el termini per contestar les preguntes, respon que aquest està 
reglamentat pel Reglament orgànic municipal, i diu que tota pregunta que es formula en 
un Ple ordinari es pot contestar per escrit o oralment en el proper Ple ordinari. La 
normativa diu que s'han de contestar abans del proper Ple. Afegeix que les preguntes 
que es fan en el Ple es podrien contestar en un termini de quinze dies, encara que la 
normativa digui que s'han de contestar en el proper Ple, ja que algunes perden la seva 
vigència, per això pren el compromís de regular-lo. 

Quant als afectats per les obres del tram del carrer Sant Antoni, explica que quan es 
produeixen canvis és per fer millores. L'última millora que s'ha produït ha estat en el 
soterrament dels contenidors. Es va mantenir una reunió amb els veïns per explicar el 
tema del soterrament dels contenidors que estan al davant de l'església, que s'aprofita 
per soterrar també els contenidors de rebuig de selectiva. El projecte no ho preveia 
inicialment, però ara era el moment de fer-ho. 

La presidència continua exposant que es produeixen canvis, que moltes vegades són 
millores. És cert que els canvis s'han de comunicar i que s'ha de mantenir informats als 
afectats i en aquest cas no va ser així, per això es van disculpar davant de la comunitat 
de veïns, fet que van entendre. 

Respecte al retard en la compensació als comerciant, explica que s'ha produït perquè 
es va demanar la documentació de forma global de tots els afectats i un dels 
comerciants trigava molt a presentar-la, ja que no s'ajustava bé als paràmetres. Al final 
no la va presentar, però igualment l'Ajuntament ha resolt l'expedient. L'Ajuntament 
normalment efectua els pagaments el dia 15 o el 30 de cada mes. Ell té anotat el proper 
dia 15 per parlar amb els serveis econòmics perquè faci efectiu el pagament, ja que la 
resta de comerciants han presentat la documentació requerida correctament, excepte 
un comerciant que ha fet retardar el procés de pagament, i reitera que el dia 15 de juliol 
es procedirà al pagament. 

La presidència emplaça la població a l'assistència aquest dissabte a la manifestació per 
a la defensa de l'Estatut. Es determinarà si es convocarà un Ple o una comissió 
informativa abans d'acabar de les vacances d'estiu, per tractar el tema de la residència, 
de la modificació del contracte de neteja i d'altres vinculats a la gestió municipal. 
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La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental Vist i plau 
 L'alcalde 

 

 


