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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 23 de juliol de 2009 
Horari: de 20 a 21.15 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 
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 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
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  
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
José Antonio Morguí, regidor del grup del NOPP 
 
Ordre del dia 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

Serveis Territorials 

2. Aprovar, si correspon, la col·laboració amb Electra Caldense, SA per a la definició, 
el desenvolupament i l’execució d'actuacions i projectes de les instal·lacions 
elèctriques del municipi. 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla especial per a la  protecció 
arquitectònica  de l'edificació del Carrer Sant Miquel, núm. 15. 

4. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla de protecció civil de Parets del 
Vallès. 

Serveis Generals 

5. Ratificar, si correspon, l’acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs, de 9 de juny de 2009, relatiu a la modificació de 
l’article 8 dels Estatuts del Consorci. 
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6. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a l’aprovació de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès a la campanya de Promoció i Distribució de la 
Targeta T-12, aprovada per l’ATM, i gestionada en l’àmbit de la segona corona 
metropolitana per l’AMTU. 

7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’adhesió al conveni 
d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques. 

8. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva de l’expedient d’adopció de la bandera de 
Parets del Vallès. 

9. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la nostra vila. 

10. Mocions de la Junta de Portaveus. 

11. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

Prèvia la vènia, el secretari en primer terme dóna compte i llegeix el comunicat 
efectuat arran de l’atemptat comès el divendres 19 de juny a la localitat biscaïna 
d’Arrigorriaga: 

“Arran de l’atemptat comès el divendres 19 de juny a la localitat biscaïna 
d’Arrigorriaga, on va perdre la vida l’inspector de la Policia Nacional, Eduardo Antonio 
Puelles García, volem fer palès el rebuig més absolut al terrorisme i refermar el nostre 
compromís amb la democràcia i la llibertat, uns valors que són patrimoni de tots els 
ciutadans que practiquen la convivència pacífica. 

Volem expressar el nostre sentiment de dolor i solidaritzar-nos amb els familiars i 
companys de la víctima, alhora que demanem la unitat de totes les forces 
democràtiques en la lluita contra el terrorisme i mostrem el nostre suport a la tasca 
que desenvolupen els cossos i forces de seguretat de l’Estat. 

Tot i la indignació que ens provoquen aquestes accions criminals, fem una nova crida 
al diàleg i a la defensa de l’estat de dret, les llibertats i la democràcia.  

Davant d’aquest nou atemptat amb cotxe bomba, volem manifestar que res no justifica 
la violència i reclamem la dissolució d’ETA per aconseguir la normalització política al 
País Basc. 

Per aquest motiu, expressem ara en silenci el nostre rebuig contra el terror i el 
menyspreu de la vida humana, i ens refermem en la convicció que la pau continua 
sent l’únic camí per viure en llibertat. 

Parets del Vallès, 22 de juny de 2009” 

El secretari indica que en segon terme manifestar el condol de l’Ajuntament així com 
els dels altres ajuntaments catalans per les víctimes i els bombers morts a l’incendi 
que hi ha hagut a Horta de Sant Joan. En aquest sentit manifestar el condol de la 
corporació als seus familiars i companys. 

 

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 21 de 
maig de 2009. 
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Serveis Territorials 

2. Aprovar, si correspon, la col·laboració amb Electra Caldense, SA per a 
la definició, el desenvolupament i l’execució d'actuacions i projectes de 
les instal·lacions elèctriques del municipi 

La presidència explica que, tal com es va manifestar en la comissió informativa, un 
dels objectius de l’Ajuntament és planificar les infraestructures de serveis, les quals 
han de garantir els recursos suficients per a la població i per a les planificacions de 
futur del municipi igual que es va planificar el servei d’abastament d’aigua. Aquesta 
mateixa setmana s’ha signat un conveni amb l’entitat ATLL Aigües Ter – Llobregat a fi 
i efecte de construir un dipòsit i subministrar reserves d’aigües futures als polígons 
industrials i la població. 

Un altre objectiu de l’Ajuntament és garantir la disponibilitat de recursos energètics per 
als futurs desenvolupaments urbanístics, així com la millora en l’eficiència energètica 
de les instal·lacions elèctriques existents a l’àmbit municipal. 

La presidència explica que una vegada conegudes les propostes del distribuïdor 
habitual del municipi que és FECSA ENDESA es va tenir l’oportunitat d’iniciar 
converses amb Electra Caldense, SA, i la proposta que es va plantejar per a aquestes 
actuacions de futur és més avantatjosa per als ajuntaments, i per a Parets en concret. 

La presidència continua explicant que Electra Caldense, SA és una companyia 
catalana dedicada a la distribució d’energia elèctrica i que degudament autoritzada per 
la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya executa una 
xarxa de distribució elèctrica a l’àmbit de la comarca del Vallès Oriental i Occidental, 
que pretén donar solució global al dèficit històric d’estructures elèctriques d’aquestes 
comarques. 

La proposta presentada per Electra Caldense, SA a més de ser econòmicament més 
avantatjosa per a l’Ajuntament, representa l’accés al municipi d’una nova companyia 
de distribució elèctrica que permetrà l’existència d’una competència empresarial en 
aquest servei tant per a futurs desenvolupaments com els deficients en la xarxa 
existent fins a l’actualitat. 

El conveni que es presenta avui recull la proposa de la planificació realitzada per 
l’Ajuntament, el qual dóna la seguretat necessària als usuaris i clients d’energia 
elèctrica per garantir el subministrament de futur així com el cost de la seva 
implantació. 

En el propi conveni s’afegeix un component de millora en alguns sectors en el moment 
que la companyia elèctrica s’instauri amb infraestructures, si es creu oportú, 
s’executaran algunes actuacions per a la millora d’alguns barris del municipi. 

L’Ajuntament i Electra Caldense, SA constituiran una comissió de treball per a 
l’execució de projectes que tinguin per objecte la promoció de l’estalvi energètic i la 
millora en l’eficiència energètica, accions que persegueixen uns objectius que queden 
establerts en el Pla d’acció per a la sostenibilitat del municipi de Parets, de la reducció 
del 20% del Co2. 

Avui es porta al Ple l’aprovació de l’esmentat conveni, que té com a finalitat establir en 
el marc de col·laboració entre l’Ajuntament i Electra Caldense, SA, el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions i projectes, que tinguin per objecte i finalitat 
la promoció de l’estalvi energètic i la millora en l’eficiència energètica en les 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

Departament d’Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org 

 

instal·lacions elèctriques existents en el terme municipal de Parets i sempre dintre de 
l’àmbit de la xarxa de distribució d’energia elèctrica operada per Electra Caldense, SA. 

Aquest és un conveni i una aposta de futur importantíssim per al municipi, perquè 
dóna la possibilitat que hi hagi una segona companyia en el sector energètic, que 
permeti la competència, de la qual de ben segur els ciutadans en sortiran beneficiats 
tant en el cost com en la millora del servei. 

La presidència proposa l’aprovació del conveni de col·laboració i desenvolupament de 
les accions futures d’estalvi i sostenibilitat energètica amb Electra Caldense, SA. 

La presidència indica que en la primera comissió informativa convocada els 
responsables i el gerent de l’empresa Electra Caldense, SA van oferir les explicacions 
oportunes i es van completar algunes consideracions. Tot seguit dóna pas a les 
intervencions dels diferents grups. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, veu encertada la possibilitat de tenir un altre 
distribuïdor d’energia, a part de la companyia FECSA-ENDESA. Que hi hagi dos 
distribuïdors potser interessant per al municipi, com el fet que en el conveni es prevegi 
una nova xarxa. Aquestes dues qüestions semblen interessants i com el fet que s’hagi 
afegit algun apartat suggerit pel senyor Morguí sobre que en algun barri o alguna zona 
del municipi on les instal·lacions són deficitàries s’incideixi i es deixi la porta oberta 
perquè es pugui millorar és molt bo, ja que el municipi ha crescut en habitatges i el 
nombre de connexions s’ha d’estendre i moltes vegades la xarxa primària i la xarxa de 
distribució presenten algunes dificultats en algun barri. Afegeix que la proposta del 
conveni li sembla bé i el NOPP vota a favor. 

Vol puntualitzar dues qüestions sobre el conveni. Una, que el Pla general hauria 
d’haver previst algunes d’aquestes qüestions, hagués estat bé que tot això s’hagués 
dibuixat en les previsions del Pla general, perquè a més a més de les previsions de 
qualificació del sòl també té com a missió les previsions de xarxes noves i abastament 
de qualsevol tipus d’energia. Reitera que hagués estat bé que el Pla general hagués 
previst aquesta qüestió. 

Un segon tema en el qual vol incidir i que ja ho fet unes altres vegades, i ho tornarà a 
fer, malgrat que algunes vegades no està ben vist. Torna a posar de manifest en el 
conveni la necessitat que té Parets de disposar en la seva plantilla d’un enginyer 
superior, perquè probablement aquestes qüestions es podrien encarrilar amb més 
antelació i es podrien fer aportacions molt importants, que a vegades no es veuen a 
curt termini, sinó a llarg termini. En qualsevol cas, el NOPP vota a favor de la 
subscripció del conveni i es veurà en el futur com es desenvolupa. Espera que sigui 
en benefici del municipi i d’exercir aquesta acció de lliure competència que segur que 
millorarà la xarxa de distribució elèctrica al poble. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup vota a favor de 
l’aprovació del conveni, ja que permet planificar els recursos energètics que el 
municipi necessita per a futurs desenvolupaments tant urbanístics com industrials amb 
més encert i d’una manera més plural. 

Agraeix al gerent d’Electra Caldense, SA, el senyor Oriol Xalabarder, l’explicació 
detallada i acurada que va realitzar del projecte i de la seva companyia. Potser molt 
bo i positiu que es trenqui el monopoli existent, com ha passat en altres sectors com 
l’aigua. El servei de l’energia també té aquesta necessitat i empreses mitjanes que 
poden tenir un potencial local important i que ho han demostrat al llarg dels últims 
anys, com és el cas d’Electra Caldense, SA potser molt beneficiós per al municipi. 
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CiU valora que s’hagi incorporat, com també han manifestat els companys del NOPP, 
en el punt cinc, el canvi introduint la valoració previ estudi de la comissió de seguiment 
de possibles anomalies detectades en el subministrament, i per tant si això pot ajudar, 
millor que millor, però entén que és un conveni de col·laboració i global, que ha 
d’ajudar a planificar els recursos energètics sobretot per al desenvolupament del 
municipi. Des d’aquest punt de vista és molt encertat començar a planificar, perquè en 
un futur és molt necessari per al creixement sostingut de la població. Per l’exposat, 
CiU vota a favor. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que estan al davant d’una qüestió 
important, i que significa que és un exercici de previsió, que permet planificar amb 
temps com ha de ser la nova xarxa elèctrica, la qual s’haurà de desplegar a partir del 
moment que paral·lelament es despleguin els nous creixements, bàsicament 
residencials, en la zona de Can Fradera, però sobretot industrials a la zona del Circuit. 

És una aposta potent i diferent. Una aposta per una empresa propera, però una 
empresa del territori, de Caldes, una empresa diferent, que en tot cas, si té una 
qüestió que la fa diferent és precisament el fet de la proximitat, fet que permet que les 
coses puguin anar de millor manera, que quan el proveïdor, el subministrador és una 
empresa, que en aquest cas tots coneixen FECSA-ENDESA, que és un autèntic 
monopoli. És una aposta que en seu dia també es va fer en un tema de 
subministrament, que és el de l’aigua, servei que no va malament, i per això és una 
decisió encertada. És una garantia que la disponibilitat de recursos energètics per als 
desplegaments futurs que ha citat i d’altres que puguin venir, es duguin a terme amb 
tranquil·litat i que ofereix un preu molt més raonable, sobretot per la proximitat i pel 
propi tamany de l’empresa, potser de més bon treballar-hi. 

El senyor Tarrés continua explicant que Parets està immers en el Pla d’estalvi 
d’eficiència energètica, i ha fet una aposta per a la sostenibilitat energètica i en aquest 
sentit és interessant que una empresa com Electra Caldense, SA, que aposta per les 
energies renovables, l’eficiència energètica i l’estalvi energètic, sigui la que es faci 
càrrec de la nova xarxa, que s’ha de desplegar al municipi en els propers anys. 
Paral·lelament i per altra banda, no és menys cert que s’ha detectat en algunes zones 
puntuals del municipi algunes petites deficiències i a ningú no se li escapa que hi hagi 
una certa competència,  pot ajudar a què s’afavoreixi una solució més ràpida dels 
problemes que sorgeixin. 

En definitiva, és una proposta avantatjosa econòmicament i des del punt de vista de la 
competitivitat també pot ajudar. És una proposta que permet planificar amb temps i és 
una garantia de què s’està decidint la millor i més beneficiosa solució per al municipi, 
per això és un conveni interessant i positiu, i en aquest sentit ICV-EUA vota a favor. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atesa la conveniència de planificar la disponibilitat dels recursos energètics per als 
futurs desenvolupaments urbanístics establerts en el Pla general d’ordenació urbana, 
així com la localització de les infrastructures de subministrament d’energia elèctrica. 

Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès, d’acord amb les accions establertes en el 
Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Parets del Vallès, està interessat 
en promoure l’estalvi energètic, tant fomentant l’ús racional dels recursos energètics, 
com impulsant la millora en l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques 
existents en el seu àmbit municipal. 

Vist que ELECTRA CALDENSE, sa és una companyia dedicada a la distribució 
d’energia elèctrica, que degudament autoritzada per la Direcció General d’Energia i 
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Mines de la Generalitat de Catalunya està executant una xarxa de distribució elèctrica 
en l’àmbit de la comarca del Vallès Oriental i Occidental, que pretén donar una solució 
global al dèficit  històric de la infrastructura elèctrica d’aquestes comarques. 

Vist el contingut del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets i 
ELECTRA CALDENSE, SA per al desenvolupament d’accions d’estalvi i sostenibilitat  
energètica a l’àmbit del terme municipal de Parets  

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Conveni que té per objecte establir el marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Parets i ELECTRA CALDENSE, SA per a la definició, el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions i projectes que tinguin per objecte i finalitat 
la promoció de l’estalvi energètic i la millora en l’eficiència energètica de les 
instal·lacions elèctriques existents en el terme municipal de Parets i sempre dins de 
l’àmbit de la xarxa de distribució d’energia elèctrica operada per ELECTRA 
CALDENSE, SA. 

2. Nomenar a l’alcalde, al regidor d’Urbanisme i al regidor de Medi Ambient com a 
representants de l’Ajuntament de Parets en la Comissió de Seguiment del conveni i 
determinació de les actuacions i projectes a desenvolupar. 

3. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura del present conveni. 

Annex 

 

 

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS 

D’ESTALVI I SOSTENIBILITAT  ENERGÈTICA A L’ÀMBIT DEL TERME MUNICIPAL DE 

PARETS 

 

 
 
 

R E U N I T S 
 

D’una part, el Sr. Joan Seguer Tomàs, actuant com a alcalde president de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

 
D’una altra part, el Sr. Oriol Xalabarder Anglí en representació de ELECTRA CALDENSE, S.A., 
amb DNI 77309550-H 

 
Intervé com a conseller Delegat de la companyia mercantil, de nacionalitat espanyola, 
ELECTRA CALDENSE, S.A., domiciliada a Plaça de Catalunya, 3 de Caldes de Montbui i NIF 
A-08002834 

 
Fou nomenat membre del Consell d’Administració per un termini de cinc anys mitjançant acord 
de la Junta General de data 9 de juny de 2006, l’acord fou elevat a públic al notari de Caldes 
de Montbui, el senyor Jorge López Figa-Palop amb escriptura número de protocol 1267/2006. 

 
Les parts es reconeixen mútuament i expressa la capacitat d'obrar per formalitzar el present 
Conveni i 
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M  A  N  I  F  E  S  T  E  N 

 
I. Que ELECTRA CALDENSE, S.A. (en endavant, ELECTRA CALDENSE) és una companyia 
dedicada a la distribució d’energia elèctrica, als quals efectes disposa de les corresponents 
habilitacions administratives. 

 
II. Que, degudament autoritzada a l’efecte per la Direcció General d’Energia i Mines de la 
Generalitat de Catalunya, ELECTRA CALDENSE està executant una xarxa de distribució 
elèctrica en l’àmbit de la comarca del Vallès Occidental i Oriental que pretén donar una solució 
global al dèficit històric de la infraestructura elèctrica d’aquesta zona i a les seves necessitats i 
demanda energètica i que, entre d’altres municipis, estarà en disposició de distribuir energia 
elèctrica a clients ubicats en el terme municipal de l’Ajuntament de  Parets del Vallès. 
 
III. Que l’Ajuntament signant del present conveni, en els seus ordenaments urbanístics vigents 
tenen previstos els desenvolupaments en sòls urbanitzables i en sol urbà no consolidat, i 
necessiten les potencies globals de 67,24 MW (Annex I) Plànol actuacions i Taula Potencies, i 
per tant requeriran disposar d’instal·lacions elèctriques amb el dimensionat adequat a les 
necessitats  del desenvolupament 
 
IV. Que ELECTRA CALDENSE és una empresa preocupada per l’ús racional de l’energia, 
l’estalvi energètic i l’aprofitament de les fonts d’energia renovables i, per aquest motiu, en el 
disseny i concepció de les seves instal·lacions i xarxes atén de forma preferent als criteris 
d’eficiència energètica. 

 
V. Que l’Ajuntament de Parets està igualment interessat en promoure l’estalvi energètic, tant 
fomentant l’ús racional dels recursos energètics, com impulsant la millora en l’eficiència 
energètica de les instal·lacions elèctriques existents en el seu àmbit municipal. 

 
VI. Que, atesa l’esmentada coincidència d’interessos, ambdues parts han convingut en 
col·laborar per al desenvolupament d’actuacions i projectes que tinguin per objecte la promoció 
de l’estalvi energètic en l’àmbit municipal de Parets del Vallès.  

 
VI. Que, segons manifesta ELECTRA CALDENSE, el cost actual total d’execució de les 
infraestructures ascendeix a la quantitat de 3.812.519 € més IVA segons es desprèn del 
projecte presentat per ELECTRA CALDENSE, S.A. 

 
Atesa la coincidència d’interessos, ambdues parts han convingut en col·laborar per al 
desenvolupament de la construcció de la infraestructura de distribució d’energia elèctrica a la 
qual es fa referència, d’acord amb els següents 
 
 
A C O R D E N 

 
 

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI 
 
El present Conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Parets 
i ELECTRA CALDENSE per a la definició, el desenvolupament i l’execució d’actuacions i 
projectes que tinguin per objecte i finalitat la promoció de l’estalvi energètic i la millora en la 
eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques existents en el terme municipal de Parets i 
sempre dins de l’àmbit de la xarxa de distribució d’energia elèctrica operada per ELECTRA 
CALDENSE. 
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SEGON. ACORD DE CONSTRUCCIÓ 
 
ELECTRA CALDENSE es compromet en aquest conveni a dissenyar, tramitar, construir i 
posar en servei les instal·lacions esmentades, per proporcionar als sectors de 
desenvolupament urbanístic les potencies esmentades, la qual cosa suposa una potencia total 
de 67,24 MW. Aquestes instal·lacions seran executades conforme a la reglamentació vigent. 
 
 
TERCER. COST DE LES INSTAL·LACIONS 
 
D’acord amb les dades econòmiques el cost per kW de les instal·lacions s’estableix el següent 
repartiment per a totes les actuacions: 
 

(a) PRIMERA FASE  - Participació infraestructura comú  86,18 €/Kw 
(b) SEGONA FASE - Participació infraestructura comú  39,21 €/Kw 
 

Per a les instal·lacions de Sector Iveco, Lluis Companys i Zona Central es farà segona 
infraestructura comú, aquesta línia anirà des de la línia troncal principal  fins  a un punt comú 
de repartiment,  des d’on es realitzaran les actuacions individuals necessàries per tal de poder 
connectar les dites actuacions, el cost per kW d’aquesta segona infraestructura comú es: 
 

(c) PRIMERA FASE  - Participació infraestructura comú  26,92  €/Kw 
(d) SEGONA FASE - Participació infraestructura comú  37,40 €/Kw 
 

 
ELECTRA CALDENSE finançarà les instal·lacions previstes en el present conveni. Els 
promotors de cada una de les unitats d’actuació, plans de millora urbana o plans parcials 
hauran de satisfer a ELECTRA CALDENSE la part proporcional de la construcció de la línia, i 
cedir les instal·lacions dintre del sector d’acord amb el que disposa l’article 45 de Reial Decret 
1955/200. 
 
En cas que es contracti el Polígon Industrial “el Pla” situat en el terme Municipal de Lliça de 
Vall els nous valors per a la potencia a contractar i la inversió prevista seran. 
 
Potencia a total a subministrar 87,08 MW 
Cost total de la infraestructura 4.333.223 € més IVA 
 
La participació en els costos de infrastructura comú per a totes les actuacions no seran els 
exposats al primer paràgraf de l’acord tercer sinó els següents. 
 

(e) PRIMERA FASE  - Participació infraestructura comú  61,35 €/Kw 
(f) SEGONA FASE - Participació infraestructura comú  37,62 €/Kw 
 

 
Ambdues parts coordinaran les seves actuacions per tant de permetre la connexió del Polígon 
Industrial de “El Pla” per tal d’aprofitar les sinergies generades i per tal de disminuir els costos 
en infraestructura comú.  
 
Cada sector es farà càrrec de la infraestructura necessària des de la xarxa comú descrita en 
aquest punt fins al punt de connexió elèctrica de sector urbanístic sol·licitant. 
 
 
QUART. REALITZACIÓ D’AUDITORIES ELÈCTRIQUES I PLA D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 
 
Al llarg dels anys de vigència del present Conveni ELECTRA CALDENSE realitzarà auditories 
elèctriques de les instal·lacions municipals per tal de detectar aquells elements i instal·lacions 
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sobre els que pugui resultar més convenient actuar per tal d’optimitzar-ne el règim de consum 
energètic. ELECTRA CALDENSE aportarà per a la realització d’aquestes auditories recursos 
humans, tècnics i materials propis. 
 
Així mateix, i a la vista del resultat de les auditories dutes a terme, ELECTRA CALDENSE 
redactarà un pla d’eficiència energètica del municipi en el que recollirà les actuacions i 
projectes recomanats per a l’optimització del consum energètic de les instal·lacions municipals.  
 
 
 
CINQUÉ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI I DETERMINACIÓ DE LES 

ACTUACIONS I PROJECTES A DESENVOLUPAR 
 
5.1. Es constituirà una Comissió de Seguiment del Conveni formada per tres representants de 
cada Part i de la que en serà President un dels representants de l’Ajuntament i Secretari un 
dels representants d’ELECTRA CALDENSE. 
 
La Comissió es reunirà a requeriment del seu President o del seu Secretari i sempre que ho 
requereixi l’adequada implementació d’aquest Conveni. 
 
La Comissió de Seguiment adoptarà els seus acords per majoria i les seves reunions hauran 
de ser convocades pel President o pel Secretari per escrit, fax o correu electrònic dirigit a tots 
els seus membres amb una antelació mínima de 15 dies i amb indicació de l’ordre del dia 
proposat. 
 
5.2.- Correspondrà a la Comissió de Seguiment la identificació d’actuacions i projectes amb les 
finalitats previstes a l’Acord Primer per a la seva proposta a l’Ajuntament.  
 
A aquestes efectes, ELECTRA CALDENSE traslladarà a la Comissió de Seguiment el resultat 
de les auditories elèctriques i del pla d’eficiència energètica realitzats de conformitat amb allò 
previst a l’Acord Segon.  
 
Així mateix, correspondrà a la Comissió de Seguiment identificar les instal·lacions elèctriques 
que històricament han presentat deficiències en el municipi  per tal de detectar aquells 
elements i instal·lacions sobre els que pugui resultar més convenient actuar o formular 
propostes d’actuació de la xarxa de distribució d’energia elèctrica independentment de 
l’operador de la mateixa. 
 
 
SISÈ. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS I PROJECTES RESULTANTS DE 

L’APARTAT QUART I CINQUÉ  OBJECTE DEL CONVENI 
 
6.1. ELECTRA CALDENSE aportarà per al desenvolupament dels projectes i actuacions 
objecte d’aquest Conveni les quantitats que s’acordin a aquests efectes en el sí de la Comissió 
de Seguiment i que en cap cas podran superar anualment la quantitat que resulti d’aplicar el 
percentatge que en la normativa vigent en cada moment en matèria de tarifes s’assigni a 
inversions en matèria d’eficiència energètica als ingressos rebuts per ELECTRA CALDENSE 
en concepte de venda d’energia a clients del municipi en l’any immediatament anterior. 
 
A aquests efectes, es consideraran aportacions realitzades per ELECTRA CALDENSE els 
costos que li suposi la realització de les auditories elèctriques previstes a l’Acord Segon. 
 
6.2. Les actuacions i projectes que, a proposta de la Comissió de Seguiment, l’Ajuntament 
decideixi executar, es finançaran, doncs, primerament amb les aportacions compromeses per 
ELECTRA CALDENSE de conformitat amb el punt anterior, essent a càrrec de l’Ajuntament les 
quantitats superiors a la compromesa per ELECTRA CALDENSE que en el seu cas requerís el 
projecte o actuació a executar. 
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6.3. Així mateix, ELECTRA CALDENSE col·laborarà amb el municipi en la detecció de la 
possibilitat de beneficiar-se de subvencions i ajudes financeres provinents de fons públics per 
a la millora de les seves instal·lacions elèctriques i en la tramitació de la seva sol·licitud.  
 
 
SETÈ. PUBLICITAT DEL CONVENI 
 
7.1. Les Parts podran donar la publicitat i difusió d’aquest Conveni que cadascuna d’elles 
consideri convenient. 
 
7.2. En la documentació o, en el seu cas, senyalització de les actuacions i projectes objecte 
d’aquest Conveni es deixarà constància de la participació d’ELECTRA CALDENSE en el seu 
finançament. 
 
 
VUITÈ. PERÍODE DE VIGÈNCIA 
 
El present Conveni mantindrà vigent mentre mantingui la vigència de la Pla general 
d’ordenació municipal de Parets, en el qual es basa el document, en cas que es modifiqués 
aquest Pla les dues parts es comprometen a modificar el conveni d’acord amb les noves 
necessitats que s’estableixin. 
 
 
NOVÈ. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 
 
Atesa la naturalesa pública del present conveni, totes les divergències que sorgeixin quant a la 
seva interpretació o execució sotmetran al Jutjat de Lleida de l’ordre contenciós administratiu 
amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 

 
Els atorgants, un cop llegit el present Conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut, i el signen per duplicar exemplar i a un sol efecte, al lloc i la data esmentats a 
l’encapçalament. 
 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla especial per a la  
protecció arquitectònica  de l'edificació del Carrer Sant Miquel, núm. 15 

La presidència exposa que en la comissió informativa els serveis tècnics i la regidoria 
van explicar que la Junta de Govern en data 3 d’abril de 2009 va aprovar inicialment el 
Pla especial per a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Sant Miquel 
núm. 15 de Parets del Vallès. 

La presentació de plans especials individualitzats és una figura que permet solucionar 
el tema, ja que el catàleg del patrimoni no està aprovat definitivament. És una qüestió 
pendent a la qual l’equip de govern donarà una solució definitiva, i s’hi està treballant. 
Segurament al mes d’octubre es portarà el document per a la seva aprovació. 

Hi ha documents molt avançats amb tots els paràmetres de les edificacions, que han 
de formar part del catàleg arquitectònic, i s’estudien les possibilitats dels aprofitaments 
que es poden executar i la ubicació. 

Atesa la necessitat i la sol·licitud del propietari de fer unes actuacions futures es 
plantejava la figura del Pla especial individualitzat, que pretén ordenar tota la finca del 
carrer Sant Miquel, número 15. Finca que les ampliacions guarden perfectament la 
composició de l’edificació que es vol protegir i hi ha una separació dels límits de la 
parcel·la contigua tot i que un Pla especial pot modificar alguns paràmetres urbanístics 
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com la separació a veïns, però no els principals paràmetres urbanístics d’edificabilitat, 
ocupació i alçades. 

La presidència proposa l’aprovació provisional del document a partir de les 
consideracions que respecten els dos objectius principals, que són la preservació de 
l’edificació i les ampliacions futures amb el manteniment dels conceptes perquè no 
s’esgotin ni l’ocupació ni l’edificabilitat ni les alçades.  

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup s’absté per diverses 
raons. És urgent l’elaboració del Pla especial del patrimoni global del municipi i no 
s’ha d’utilitzar tant la figura del Pla especial puntual, que si no recorda malament és la 
segona vegada que en poc temps va al Ple un tema de Pla especial, per resoldre un 
problema puntual d’una determinada finca. 

Seria bo trobar una solució a través del Pla especial del patrimoni global que ordeni bé 
el tema i puguin haver tractaments diferents. 

La senyora Martí manifesta que ha observat en el projecte dues qüestions: que un veí 
va presentar una al·legació respecte a un tema de separació, la qual s’accepta. Una 
separació tal com recull la proposta d’acord de tres metres respecte al límit sud de la 
parcel·la. També ha observat que en la proposta es tiren unes edificacions annexes 
amb un altre veí i es tornen a construir adossades a la mitgera. 

El NOPP no té prou informació per saber si això és evitable o no, perquè si fos 
evitable s’hauria d’evitar distanciar-se del veí, perquè en aquesta zona la normativa 
del Pla general és la E1, que preveu la separació. Repeteix que no té prou informació 
sobre si és possible o no fer la separació, però es veu en la proposta d’acord que amb 
un dels veïns que ha presentat al·legació s’acorda la separació dels tres metres, en 
canvi respecte a un altre dels veïns la construcció s’enganxa a la mitgera i per molt 
que el Pla especial pugui fer i pugui interferir en determinats aspectes, el NOPP 
desconeix en aquests moments, perquè no ha estudiat el tema en profunditat, si això 
seria salvable d’una altra manera i es respectés els paràmetres del Pla general que 
emparen a tothom. 

El NOPP s’absté, perquè no vol impedir el fet que qui tingui una edificació que calgui 
conservar tingui limitacions que li impedeixin conservar l’edifici, però en tot cas el que 
sí que els agradaria és que s’agilités al màxim possible la redacció del Pla especial del 
patrimoni global, que és el que ha de preveure tots els casos d’una forma conjunta. 

La presidència indica la coincidència en el fet de la necessitat de la redacció del Pla 
especial del patrimoni global. Com ja ha manifestat, abans d’acabar l’any es portarà el 
document urbanístic del catàleg del patrimoni, que no només afecta a l’Eixample, sinó 
a altres zones del poble. Els tècnics han presentat part del bdocument del catàleg del 
patrimoni dels edificis del municipi i com ha dit anteriorment abans d’acabar l’any es 
portarà per a la seva aprovació. 

Respecte al tema de les distàncies, és normal que s’accepti l’al·legació. Les 
edificacions que es poden adossar al veí són edificacions de planta baixa, en el 
moment que es vol fer a sobre de la planta baixa una edificació t’has de separar 
normativament, per això a un dels veïns tot i que s’enderroca un edifici hi ha la 
separació, perquè a sobre de la planta s’edifica una altra planta, per això hi ha 
aquesta separació. El Pla general permet adossar-se amb el veí en planta baixa, 
perquè continua existint la mateixa profunditat i edificació que existeix en aquests 
moments. 
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La presidència manifesta que els documents s’han d’estudiar i analitzar amb 
profunditat i reitera que els serveis tècnics de l’Ajuntament estan sempre a disposició 
per a qualsevol consulta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que s’ha d’aprovar d’una vegada per 
totes el Pla especial del patrimoni arquitectònic, que es va posar en marxa en el seu 
dia. S’han de valorar els plans especials individualitzats com el que són, plans 
especials, dels quals s’haurien de fer el menor ús possible, ja que l’important és tenir 
el catàleg del patrimoni acabat i enllestit. Pren el compromís que el senyor alcalde ha 
manifestat, sobre que abans de finals d’any estarà enllestit, a fi d’evitar al màxim 
possible haver de redactar un altre Pla especial individualitzat en una altra de les 
finques afectades pel patrimoni arquitectònic. 

Aquestes figures i plantejaments estan dintre de la legalitat vigent, que com a 
ciutadans es pot fer ús i que els equips tècnics de l’Ajuntament, que no té cap dubte 
que fan els estudis adequats i presenten les propostes correctes dintre de la legalitat, 
estudien, sense entrar en més detalls perquè no els coneix, entén que es pot fer i és 
correcta l’actuació sobre la mitgera. 

El senyor Martorell indica que s’ha de valorar si hi ha un veí que creu que s’ha de 
separar l’edificació, perquè afecta a la seva finca i per la seva pròpia estructura. Aquí 
s’ha fet un bon treball. 

CiU torna a reclamar com ha fet moltes vegades que s’acabi el Pla especial del 
patrimoni arquitectònic, a fi d’evitar plans especials individualitzats, com en aquest 
cas. No ho diu tant pel  nombre, perquè han sorgit dos, els qual han estat molt bé 
estudiats i executats, i s’ha concretat molt bé el que es volia fer i sempre amb la base 
de preservar l’edifici, ja que per això està dintre del catàleg. Per l’exposat CiU vota a 
favor. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, manifesta que per segona vegada estan al 
davant d’una realitat que no es pot obviar, que mentre es redacta al catàleg general 
del patrimoni es donen situacions que cal resoldre i s’ha d’aplicar la normativa i en 
aquest sentit vol partir de la confiança absoluta en el treball que han realitzat els 
serveis tècnics, en el sentit d’aplicar el més correctament la normativa vigent, amb 
l’objectiu de respectar els drets dels titulars de les finques que es poden veure 
afectades, en aquest cas la del carrer Sant Miquel, número 15, i paral·lelament la 
preservació de l’edifici del patrimoni arquitectònic, que s’ha de perseguir. 

Voldria tenir aquest document a la taula, però creu que a final d’any com a molt tardar 
es tindrà, i per això es tindrà l’oportunitat de veure com es resoldran situacions com 
aquesta d’una manera genèrica, per evitar precisament que cada vegada que un veí 
tingui la necessitat de realitzar una petita modificació s’hagi de procedir al redactat del 
Pla especial individualitzat i puntual. En aquest cas s’han produït dos i en el marc de 
l’Eixample es poden trobar amb vint situacions d’aquestes característiques. Tots són 
conscients de la urgència. L’Ajuntament hi treballa i espera que passades les 
vacances es posi fil a l’agulla i s’aprovi definitivament el catàleg, mentrestant insisteix 
que el cas està informat de manera seriosa i rigorosa pels serveis tècnics i la 
confiança és absoluta en aquest sentit. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (NOPP) 
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Per tant i, 

Atès que en sessió de 3 d’abril de 2009 la Junta de Govern va aprovar inicialment el 
Pla especial per a la protecció arquitectònica de l’edificació del carrer Sant Miquel 
núm. 15 de Parets del Vallès, presentat pel senyor Antonio Lorente Ortuño. 

Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 114, de data 13 de maig de 
2009, i en el Periodico de Catalunya a l’edició de data 8 de maig de 2009. 

Atès que simultàniament s’ha traslladat el present acord a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme d’acord amb l’article 83.5 del Text refós de la llei d’urbanisme, així com a 
la Direcció General del Patrimoni Cultural. 

Atès que durant l’esmentat termini el senyor Pedro Pérez Sorribas ha formulat 
al·legació. 

Vist l’informe tècnic de data quinze de juny de 2009, en el qual es concreta que:  

Els gàlibs edificables proposats per a la possible ampliació de 
l’edificació se separen 3 metres respecte al límit sud de la 
parcel·la amb una alçada màxima de PB + 1PP, inferior a l’alçada 
màxima edificable de PB+2PP proposada en el planejament vigent, amb 
una edificabilitat de 0,56 m2/m2. 

Atès el que disposa l’article 78 del Text refós de la llei d’urbanisme en relació amb 
l’article 67 del mateix cos legal, pel que fa a la tramitació dels plans especials. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Estimar l’al·legació presentada pel senyor Pedro Pérez Sorribas en el sentit d’acord 
amb l’informe tècnic que es transcriu a la part expositiva. 

2. Aprovar provisionalment el Pla especial per a la protecció arquitectònica de 
l’edificació del carrer Sant Miquel núm. 15 de Parets del Vallès presentat pel senyor 
Antonio Lorente Ortuño.  

3. Traslladar el present acord, juntament amb el Pla especial i el seu expedient 
administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè l’aprovi 
definitivament. 

 

4. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla de protecció civil de 
Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, 
i proposa l’aprovació definitiva del Pla de protecció civil de Parets del Vallès. Es va 
aprovar inicialment el dia 22 de gener de 2009 i es va informar àmpliament sobre el 
Pla en la passada comissió informativa i la Junta de Portaveus. 

Aquest Pla serà una eina molt útil per a futures actuacions de coordinació entre la 
Policia Local i el grup de voluntaris de Protecció Civil, com altres cossos. 

El període d’exposició pública de l’expedient s’ha superat àmpliament, amb les 
modificacions pertinents mínimes, però necessàries. Han estat dues referent al 
document bàsic i una relativa a la delimitació geogràfica entre municipis. S’han 
realitzat les correccions oportunes, i la segona respecte a les dades del cens, que 
s’havien d’actualitzar. 
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El senyor Guzman manifesta el desig d’aprovar el Pla definitivament, ja que serà una 
eina molt útil, i espera que aquest sigui compartit per tots. Si algun dels regidors 
necessita ampliar alguna dada tècnica, es poden adreçar al secretari. 

La presidència creu que tot el plenari reconeix l’esforç i el treball desinteressat 
d’aquest col·lectiu i la seva tasca, per la qual cosa els felicita. Alguns dels voluntaris 
s’han desplaçat a l’incendi d’Horta de Sant Joan, amb aquesta voluntat de treball i 
implicació amb la ciutadania i que sempre estan disposats per donar el millor servei i 
on els necessitin. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que el Ple de l’Ajuntament el 22 de gener de 2009 va aprovar inicialment el Pla de 
protecció civil de Parets del Vallès. 

Atès que l’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 
trenta dies, sense que s’hagi estat presentada cap al·legació ni reclamació. 

Vist que l’article 47 de la Llei disposa que els municipis són les entitats bàsiques de 
protecció civil en Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i planificació en 
la matèria, i corresponen als plens dels ajuntaments l’aprovació del Pla bàsic 
d’emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació 
municipal i qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil a l’àmbit del seu 
territori, crear la Comissió Municipal de Protecció Civil i qualsevol altre funció que li 
atorgui la legislació vigent. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar definitivament el Pla de protecció civil de Parets del Vallès. 

2. Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

Serveis Generals 

5. Ratificar, si correspon, l’acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 
de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, de 9 de juny de 2009, relatiu a la 
modificació de l’article 8 dels Estatuts del Consorci 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que el present punt tracta 
simplement de ratificar un acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs, de 9 de juny de 2009, pel qual es modifica l’article 8 dels 
estatuts del consorci en el sentit d’afegir com a òrgan del consorci, un òrgan de 
participació amb caràcter consultiu integrat exclusivament per entitats vinculades amb 
el territori de Gallecs. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que amb posterioritat al dia de la 
comissió informativa es va donar compte que el text posa: 

“El Consorci també tindrà un òrgan de participació, amb 
caràcter consultiu, integrat exclusivament per entitats 
vinculades amb el territori de Gallecs.” 

La senyora Martí indica que el fet que només siguin entitats sembla restrictiu, perquè 
si és un òrgan participatiu amb caràcter consultiu, potser s’haurà de tornar a modificar 
per donar millor entrada a persones concretes. 
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El NOPP no entén perquè diu exclusivament per entitats, ja que pot haver el cas 
d’alguna persona com els expropietaris que havien estat a Gallecs, que són persones 
molt expertes, que saben molt del tema, i coneixen el territori i l’espai. No troba 
correcte que un pagès no es pugui integrar. Creu que no s’ha rumiat prou bé el tema, 
ja que és un òrgan de caràcter consultiu i hi hauria d’estar obert també a  persones, 
perquè algun dia es pot nomenar algú, per exemple al Martí Boada, i no es podria 
integrar. O algun catedràtic de la universitat, etc. Però sobretot pagesos que tenien 
grans extensions, són uns grans coneixedors del territori i que segur que poden dir 
moltes més coses o iguals, que pot dir alguna entitat. Si es parlés el tema amb els 
altres municipis es podria deixar un redactat menys taxatiu. Aquesta és l’opinió del 
NOPP, però en tot cas vota a favor. 

La presidència indica que la voluntat és que les persones interessades formin part 
d’entitats, ja que sinó a títol personal pot haver-hi moltíssima gent. En el cas dels 
pagesos en poden formar part de l’Associació de Veïns o de l’Associació de Pagesos. 

Respecte a persones qualificades, segur que aquestes poden formar part d’alguna 
universitat o d’alguna fundació vinculada al tema del territori. 

La presidència reitera que les persones interessades poden estar vinculades amb 
alguna associació o entitat, bàsicament per representar la col·lectivitat, perquè 
l’objectiu de Gallecs és un concepte global i no particular d’un municipi o entitat ni de 
persones en concret. El reglament que reguli l’organització i el funcionament s’ha 
d’aprovar pel consell plenari. Es pot fer arribar i es compromet com a membre del 
consell plenari, fer arribar la consideració plantejada pel NOPP i n’informarà sobre la 
contesta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup està totalment d’acord. 
Creu que és necessària la modificació, ja que el Consorci s’obre a la participació 
ciutadana, amb caràcter consultiu, de les diferents entitats que poden estar vinculades 
d’una manera o una altra amb el territori de Gallecs. Aquest és el punt important, que 
s’obri a la participació, i és un fet positiu que qualsevol entitat i associació vinculada al 
territori de Gallecs participi i tingui aquest caràcter consultiu, perquè ajudarà a què el 
parc de Gallecs sigui el més plural possible i una realitat per a tots. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, explica que en els Estatuts vigents del 
Consorci de l’Espai Natural de Gallecs, el seu grup va trobar a faltar la regulació de la 
participació dels agents del territori en aquest nou Consorci. Per això se sent molt 
satisfet de la proposta de modificació, perquè recull allò que ICV-EUA reclamava, 
instaurar un òrgan participatiu que amb caràcter consultiu estigui integrat pels agents 
del territori, per aquelles entitats que viuen, treballen i estan present al territori de 
Gallecs. Per això és positiu que tingui lloc aquesta modificació. 

El seu grup és més partidari que hi hagi presència d’entitats, que no pas de persones 
a títol individual, entre d’altres qüestions, perquè a l’hora de trobar un criteri de 
selecció d’unes o altres persones sempre es generen enrenous innecessaris i les 
persones que tenen capacitat, coneixements i entitat per poder-hi ser estan totes 
vinculades a una o altra mena d’organització, associació, entitat, fundació, universitat, 
etc. No obstant això, li sembla correcte el compromís adquirit pel senyor alcalde de fer 
arribar aquesta sol·licitud al marc del plenari i en qualsevol dels casos insisteix que és 
positiu i és un pas endavant i molt important per al territori que les entitats també hi 
participin i que vegin aquest Consorci no com una qüestió integrada exclusivament per 
administracions, sinó que els agents civils també estiguin reflectits. Segurament se’l 
sentiran més seu i segurament el territori i tots plegats hi guanyaran. 
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Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que, 

El Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, en 
data 9 de juny de 2009, va adoptar l’acord següent: 

“El Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs, en la sessió de 9 de juny de 2009, va 
acordar entre d’altres, aprovar la modificació de l’article 8 
dels Estatuts del Consorci i sotmetre aquest acord a la 
ratificació de les entitats consorciades. 

D’acord amb allò que disposen els articles 12.1 a) dels Estatuts 
del Consorci esmentat, 52.2 q), 114.3 d) i 269 i següents del 
Decret legislatiu 1/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
313 en relació al 160 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament, activitats i serveis dels ens locals, 

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament, acordi: 

1. Aprovar la modificació de l’article 8 dels Estatuts del 
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4761, de 15 de novembre de 2006, que quedarà redactat de 
la manera següent: 

“Article 8. Òrgans del Consorci 

1. Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 

a) El Consell Plenari 
b) La Presidència i les Vicepresidències 
c) La Comissió Executiva 
d) La Gerència 

2. El Consorci també tindrà un òrgan de participació, amb 
caràcter consultiu, integrat exclusivament per entitats 
vinculades amb el territori de Gallecs. 

El Reglament que en reguli l’organització i el funcionament 
s’haurà d’aprovar pel Consell Plenari”. 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que s’hi puguin 
presentar al·legacions. 

3. Si no se n’hi presenten, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. 

4. Trametre una certificació de l’acord d’aprovació definitiva 
al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs a 
efectes de la seva publicació”. 

Atesa la necessitat de sotmetre aquest acord a la ratificació de les entitats 
consorciades. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs, de 9 de juny de 2009, que aprova la modificació de l’article 8 dels 
Estatuts del Consorci, que queda de la manera següent: 
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“Article 8. Òrgans del Consorci 

1. Els òrgans de govern del Consorci seran els següents: 

a) El Consell Plenari 
b) La Presidència i les Vicepresidències 
c) La Comissió Executiva 
d) La Gerència 

2. El Consorci també tindrà un òrgan de participació, amb 
caràcter consultiu, integrat exclusivament per entitats 
vinculades amb el territori de Gallecs. 

El Reglament que en reguli l’organització i el funcionament 
s’haurà d’aprovar pel Consell Plenari”. 

2. Notificar aquest acord al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. 

 

6. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a l’aprovació de l’adhesió de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès a la campanya de Promoció i Distribució 
de la Targeta T-12, aprovada per l’ATM, i gestionada en l’àmbit de la 
segona corona metropolitana per l’AMTU 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Medi Ambient i Mobilitat, el senyor 
Tarrés, i explica que l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) va 
aprovar al desembre del 2008 la creació de la targeta T-12 Infant, que és un títol 
anual, gratuït i de viatges il·limitats, per tal d’afavorir l’ús del transport públic entre els 
més joves, d’entre 4 a 12 anys, en els seus desplaçaments quotidians. Aquesta 
targeta s’ha de demanar expressament, és d’ús personal i intransferible, i s’ha 
d’acompanyar del DNI o identificació similar del titular, amb una validesa d’un any, 
sense limitació de viatges. 

L’usuari la pot fer servir en els serveis públics de transport integrats dins del Sistema 
d’Integració Tarifària (SIT), dins de la seva zona tarifària on l’usuari té la residència.  

L'ATM ha aprovat ja el seu reglament de funcionament, i ha marcat el 15 de setembre 
com a data de posada en marxa d’aquest títol, que coincideix amb l’inici del curs 
escolar, i ha definit la seva promoció, fabricació i distribució. 

El senyor Tarrés continua explicant que l’Associació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU) ha estat designada per aquella com a gestora de la T-12 per tot l’àmbit de la 
segona corona tarifària, o sigui per les corones 2a a 6a del SIT que afecta a 235 
municipis. Està previst que els ajuntaments de la segona corona metropolitana que ho 
vulguin desenvolupin una important tasca tant en la fase de promoció com en la de 
distribució d’aquesta. 

Per tal d’establir una adequada coordinació entre l'AMTU i els municipis que vulguin 
ser-ne protagonistes actius, s’estableix un acord d’adhesió lliure i voluntari entre 
aquestes institucions. És per això que mitjançant un Decret d’Alcaldia es va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament de Parets a la campanya de promoció i distribució de la 
targeta T-12, aprovada per l’ATM i gestionada en l’àmbit de la 2a corona 
metropolitana per l’AMTU. L’Ajuntament es va comprometre a fer promoció i publicitat 
de l’ús de la targeta T-12 entre els ciutadans i especialment entre els beneficiaris 
compresos en les edats assenyalades, és a dir els alumnes, nens, nenes entre 4 i 12 
anys. Informar en segon lloc i ajudar a la ciutadania a emplenar els fulls de sol·licitud, 
quan sigui necessari. I en tercer lloc, fer una tramesa general a tots els beneficiaris 
empadronats a la població, compresos entre les edats esmentades. Una comunicació 
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que ha d’incloure una carta de presentació, els fulls de sol·licitud i un sobre amb 
l’adreça de l’AMTU amb franqueig a destí. 

El senyor Tarrés indica que l’ATM subministrarà els fulls de sol·licituds necessaris per 
a aquesta acció. L’Ajuntament també es compromet a informar els ciutadans i 
ciutadanes sobre l’estat de tramitació de les targetes a través d’un accés informàtic a 
la xarxa de la targeta T-12 de l’ATM, gràcies a una clau especial que aquesta lliurarà 
per a tal finalitat. Afegeix que en qualsevol dels casos totes les famílies que puguin 
ser usuàries o destinatàries del servei han rebut una carta personalitzada, signada pel 
regidor d’Obres i Serveis, el senyor Ricard March, i pel regidor de Mobilitat, en la qual 
no només s’adjuntava aquesta petita explicació, a què fa referència en la lectura de la 
proposta, sinó també els fulls de sol·licitud a emplenar, i es poden posar a disposició 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per ajudar tothom, no només a recollir la targeta i els 
formularis, sinó també a ajudar a emplenar-los si és necessari. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que el seu grup està totalment a favor 
d’aquesta adhesió a la promoció de la targeta T-12, perquè coincideix precisament 
amb una proposta que el NOPP va presentar en el moment de l’aprovació de les 
Ordenances municipals, i que ara s’ha posat de manifest que alguns nens entre 4 i 12 
anys tenien l’escola a una certa distància i està bé tenir la possibilitat d’accedir al 
transport gratuït. És una bona mesura per a una franja de la població. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que és positiva l’adhesió a aquesta 
promoció per les facilitats que aporta al col·lectiu de 4 a 12 anys. Pels problemes que 
hi ha hagut en el tema de mobilitat, aquest hauria d’estar ja molt solucionat. Amb 
aquest acord es beneficien les famílies que tenen nens en la franja d’edat esmentada. 

L’AMTU ha de portar el tema a fi que l’organització sigui una realitat i que s’informi 
tothom i tots els municipis. Reitera que CiU està totalment d’acord amb l’adhesió. 

La presidència explica que durant els mesos d’octubre a novembre tindrà lloc 
l’assemblea general de l’AMTU, i és un fet important que s’hagi escollit el municipi de 
Parets com a seu de l’assemblea general. 

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement del Decret d’Alcaldia següent: 

“Assumpte: Adhesió a la promoció de la targeta T-12 

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) aprovà al desembre del 
2008 la creació de la targeta T-12 Infant, títol anual, gratuït i de viatges il·limitats, per 
tal d’afavorir l’ús del transport públics entre els més joves, d’entre 4 a 12 anys, en els 
seus desplaçaments quotidians. Aquesta targeta s’ha de demanar expressament, és 
d’ús personal i intransferible, i s’ha d’acompanyar del DNI o identificació similar del 
titular, i té una validesa d’un any, sense limitació de viatges. L’usuari la pot fer servir 
en els serveis públics de transport integrats dins del Sistema d’Integració Tarifària 
(SIT), dins de la seva zona tarifària on l’usuari té la seva residència. L'ATM ha aprovat 
ja el seu reglament de funcionament, ha marcat el 15 de setembre com a data de 
posta en marxa d’aquest títol, i ja ha definit la seva promoció, fabricació i distribució. 
L’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) ha estat designada per 
aquella com a gestora de la T-12 per tot l’àmbit de la segona corona tarifaria, o sigui 
per les corones 2a a 6a del SIT (235 municipis). Està previst que els ajuntaments de 
la segona corona metropolitana que ho vulguin puguin tenir una important tasca tant 
en la fase de promoció com en la de distribució de l'esmentada targeta T-12. 
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Per tal d’establir una adequada coordinació entre l'AMTU i els municipis que vulguin 
ser-ne protagonistes actius, s’estableix un acord d’adhesió lliure i voluntari entre 
aquestes institucions. 

Per això, 

Resolc: 

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la campanya de Promoció 
i Distribució de la Targeta T-12, aprovada per l’ATM, i gestionada en l’àmbit de la 
segona corona metropolitana per l’AMTU; i es compromet a: 

1. Fer promoció i publicitat de l’ús de la targeta T-12 entre els seus ciutadans, i 
especialment entre els beneficiaris compresos en les edats senyalades, de 4 a 12 
anys.  

2. Informar i ajudar els seus ciutadans en l’emplenament dels fulls de sol·licitud, 
quan sigui de menester. 

3. Fer una tramesa general a tots els beneficiaris empadronats a la seva ciutat 
compresos entre aquelles edats descrites, comunicació que inclourà una carta de 
presentació, els fulls de sol·licitud i un sobre amb l’adreça de l’AMTU, amb 
franqueig a destí (Apartat de Correus 104 – 08400 Granollers). L’ATM 
subministrarà gratuïtament els fulls de sol·licitud necessaris per a aquesta acció, 
corrent per compte del municipi totes les altres despeses de la tramesa. 
Ràpidament comunicarà a l’AMTU el nombre de sol·licituds que necessita. 

4. Informar els seus ciutadans de l’estat de tramitació de les respectives targetes, 
a través d’un accés informàtic a la xarxa de la targeta T-12 de l’ATM, mercès a 
una clau especial que aquesta els lliurarà per a aquest fi. 

2. Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal. 

Parets del Vallès,  29 de juny de 2009” 

 

7. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a l’adhesió al 
conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre 
administracions públiques 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i dóna compte de l’acord de la Junta de 
Govern de 2 de juliol de 2009, pel qual es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre 
administracions públiques en el marc del Projecte via oberta que estableix o que 
regula el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya als efectes de transmissió de 
dades entre les diferents administracions per facilitar l’accés als ciutadans als 
documents. 

La presidència explica que l’Ajuntament de Parets amb el Programa Avanza ha estat 
un dels petits ajuntaments de l’Estat, que ha aconseguit una subvenció important per 
a l’implementació del sistema Avanza. Seguidament dóna la paraula al secretari, 
perquè expliqui el tema més àmpliament. 

El secretari, prèvia la vènia, explica que a resultes d’un conveni que es va signar entre 
l’Ajuntament de Parets del Vallès i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès es va 
sol·licitar un ajut en base a un projecte conjunt amb el Programa Avanza. El fet de 
realitzar-lo conjuntament va ser a resultes de la necessitat d’actuar conjuntament per 
ser ajuntaments amb menys de 20.000 habitants, atès que a aquests programes 
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només tenen accés els ajuntaments amb més de 20.000 habitants, llevat que amb 
fórmules concorciades es pactin fórmules convenials entre ajuntaments. Així es va fer 
i s’ha rebut una resposta positiva, en què atorguen una quantitat global per ambdós 
ajuntaments de 172.000 € aproximadament. El 50% per a cada ajuntament, o sigui 
que l’Ajuntament rep aproximadament 80.000 € a desenvolupar en diversos anys, es 
rebran aquests diners als efectes bàsicament i principalment tal com es va plantejar 
en el projecte enviat, de desenvolupar la gestió electrònica d’expedients i la 
comunicació via electrònica amb els ciutadans. 

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la Junta de Govern de 2 de 
juliol de 2009 següent: 

“Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni 
d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques 

Atès que sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha 
desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics 
procedents de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, 
possibilitant la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport 
paper, en els procediments administratius per part dels interessats. 

Atès que les administracions que utilitzin aquests serveis de Via Oberta disposen d’un 
canal per obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o els documents en poder 
d’altres administracions, quan aquestes dades i documents són necessàries per a la 
tramitació administrativa. 

Atès que el conveni marc d’interoperabilitat estableix el marc jurídic general que 
regula el funcionament de Via Oberta i fixa les regles del joc tant per emissors com 
per a requeridors d’informació. 

Atès el protocol d’adhesió a l’esmentat conveni. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al conveni d’interoperabilitat 
de sistemes d’informació entre administracions públiques. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura d’aquesta adhesió i 
dels actes administratius que se’n derivin. 

3. Donar compte del present acord al proper Ple de l’Ajuntament.” 

 

8. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva de l’expedient d’adopció de la 
bandera de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que en data 22 de gener de 2009 
es va aprovar inicialment el procediment administratiu per a l’adopció de la bandera de 
Parets del Vallès. Al respecte es va demanar informe a l’expert en heraldística de la 
Generalitat de Catalunya, el senyor Armand de Fluvià, el qual va fer un informe 
favorable respecte a la proposta plantejada. S’ha sotmès a informació pública el 
procediment, ha transcorregut el termini d’informació sense que s’hagin formulat 
al·legacions al respecte i avui es proposa l’aprovació definitiva de l’expedient i donar 
trasllat a la Generalitat de Catalunya. 
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La presidència indica que si s’aprova definitivament l’expedient, demà onejarà aquesta 
bandera a la plaça de la Vila a l’inici de la Festa Major, com a element institucional i de 
reforçament de la identitat dels nostre popble. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Atès que l’Ajuntament, mitjançant l’acord del Ple de 22 de gener de 2009, va iniciar el 
procediment per a l’adopció de la bandera de Parets del Vallès, de conformitat amb 
els criteris heràldics que consten a l’informe emès per l’arxivera municipal en data 8 
de gener de 2009. 

Atès que l’expert en vexil·lologia, Armand de Fluvià, ha emès informe favorable a la 
proposta plantejada des de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Atès que s’ha sotmès l’acord a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, sense que hagi estat presentada cap al·legació ni 
reclamació. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar definitivament l’expedient d’adopció de la bandera de Parets del Vallès, de 
conformitat amb el que assenyala l’article 40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regula la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya. 

2. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques. 

 

9. Aprovar, si correspon, proposar al Departament de Treball i Indústria 
de la Generalitat de Catalunya l'establiment de les Festes Locals de la 
nostra vila 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que de conformitat amb l’Ordre 
278/2009, de 7 de maig, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents:  

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: 

− 25 de gener de 2010   (Festa Major d’hivern). 
− 27 de juliol de   2010   (Festa Major d’estiu). 

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

Tots els grups voten a favor. Per tant, 

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i l’Ordre TRE/278/2009, 
de 7 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2010. 

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: 
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− 25 de gener de 2010   (Festa Major d’hivern). 

− 27 de juliol de   2010   (Festa Major d’estiu). 

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

 

10. Mocions de la Junta de Portaveus 

La presidència indica que no hi ha mocions, però en la Junta de Portaveus es va 
decidir que es llegiria l’escrit presentat pel regidor del grup municipal del NOPP, el 
Josep Anton Morguí i Castelló. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i manifesta que donarà lectura d’una 
instància adreçada a l’Ajuntament amb data de registre d’entrada de 17 de juliol de 
2009, presentada pel regidor de Nova Opció per Parets, el senyor Josep Anton Morguí 
i Castelló, que llegeix textualment: 

“Josep Anton Morguí i Castelló, regidor d’aquest Ajuntament dins el grup municipal 
Nova Opció per Parets NOPParets, comunico amb el present escrit la meva renúncia 
al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 

Actualment per raons relacionades amb la meva feina, que m’obliguen a viatjar sovint 
no puc dedicar-me, tal com correspon, a les tasques que comporta ser membre del 
consistori. Sempre m’ha agradat en tots els llocs on he estat poder complir amb 
escreix i dedicació, però actualment se’m fa molt difícil compaginar la feina i ser 
regidor. 

Agraeixo la col·laboració rebuda, en especial la dels funcionaris i treballadors de 
l’Ajuntament en el desenvolupament de les meves tasques. 

Parets del Vallès, 15 de juliol de 2009” 

 

La presidència indica que en el seu nom i en el de tots els presents vol fer constar el 
treball i la dedicació del senyor Morguí com a regidor durant aquests anys i agrair les 
seves aportacions i intervencions sempre profitoses pel bé del nostre poble. 

 

11. Precs i preguntes 

11.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, que vol 
contestar algunes preguntes formulades per escrit en data 18 de juliol de 2009 pel 
grup NOPP respecte a l’IES Parets, sobre la convocatòria del Consell Escolar 
Municipal per tractar la problemàtica de l’IES. Explica que convocar un Consell 
Escolar a finals del mes de juliol és gairebé impossible, ja que els centres escolars 
estan tots tancats i difícilment es pot demanar l’assistència dels mestres, els pares i 
els alumnes. 

Respecte a la problemàtica que al·ludeix el NOPP ha de dir que aquesta es va 
resoldre el mateix dia 4 de juliol, a l’endemà de l’inici de la matriculació quan el 
director del Serveis Territorials del Vallès Oriental – Maresme, el senyor Coromines, 
va garantir la plaça a primer de batxillerat a tots els alumnes de Parets i que obriria 
una tercera línia si la inscripció d’alumnes era suficient. Finalment es van matricular 43 
alumnes provinents de l’IES Parets, 27 alumnes d’altres centres concertats del poble i 
12 de fora de Parets, per aquest motiu es consolida la tercera línia amb una ràtio de 
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27 alumnes per classe, quan la ràtio oficial és de 35 alumnes. Afegeix que amb els 
alumnes de Parets, de l’IES i d’altres centres podien haver mantingut dues línies. 

Continuant amb el tema de l’IES, respecte al prec de data 14 de juliol de 2009, en què 
es demana accés a la pista directament del carrer. Explica que l’obra ja s’ha realitzat i 
s’ha acabat aquesta mateixa setmana tal com es visualitza a la documentació gràfica, 
que s’adjunta. 

El senyor Torio indica que quant a la pregunta de data 14 de juliol de 2009, referida a 
la neteja dels patis interiors de l’IES Parets, ha de dir que el manteniment, la neteja i 
els consums de l’IES Parets són competència del mateix centre, per això té unes 
partides específiques del Departament, tal com van comunicar a l’Ajuntament quan 
aquest va efectuar les consultes pertinents al Departament. No obstant això, 
l’Ajuntament, des de les regidories de Medi Ambient i Educació ha col·laborat i 
col·labora en la construcció d’un hort al pati de la façana principal i també a les zones 
del pati utilitzats per l’alumnat, que es visualitzen en aquesta mateixa documentació. 

Pel que fa a la pregunta formulada el 18 de juliol de 2009 sobre el funcionament del 
Centre Obert, comenta que en la comissió informativa del 16 de juny de 2009 es va 
donar a tots els grups municipals informació exhaustiva del Centre Obert Espai Sol, 
que contenia la descripció de la ubicació, l’acció educativa del centre, la població 
atesa, els objectius generals i específics, la infraestructura, l’equip educatiu, la 
intervenció educativa, la metodologia, el funcionament del centre, i la relació amb 
altres serveis. Aquesta documentació la tenen tots els grups i l’equip de govern des 
del dia 16 de juny. 

El senyor Torio indica que respecte a la pregunta de data 14 de juliol de 2009 sobre 
les obres de reparació de la coberta de l’escola bressol la Cuna. Explica que les obres 
es van programar conjuntament entre el Servei d’Obres de l’Ajuntament i la Direcció 
de l’escola. Es va prioritzar tenir les obres enllestides abans de l’inici de curs, ja que 
l’any passat van patir un inici de curs en obres, fet que no volien. Afegeix que no han 
rebut cap queixa de cap usuari sobre molèsties o interferències de les obres en 
l’activitat escolar. 

La senyora Martí, del NOPP, indica que no veu l’accés a les pistes. 

La presidència manifesta que a la pàgina tres de la documentació es grafia la rampa 
d’accés a la pista. Indica que la primera fotografia és una obra promoguda dins del pla 
estatal per a l’estímul de l’economia i l’ocupació. En la segona fotografia es veu com 
treballen uns operaris precisament per construir la rampa i en la tercera es veu la 
rampa d’accés a les pistes de l’institut. Tant la tercera com la quarta fotografia es veu 
perfectament l’accés de la rampa a les pistes de l’institut. 

11.2. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i 
manifesta que farà un seguit de precs, perquè havia presentat un conjunt de 
propostes de resolució, que no han estat tramitades com a tals, suposa que perquè 
s’ha considerat que no eren procedents, però creu que com a prec poden seguir el 
seu camí. 

La senyora Martí indica que la primera és una proposta que ja va presentar fa un 
temps, i que avui està molt d’actualitat, ja que diversos municipis han procedit a 
instal·lar la proposta que presenta ara. Repeteix que ja la va presentar fa un temps i 
es tracta d’instal·lar una xarxa wifi municipal a la qual puguin accedir els veïns del 
poble. És un servei necessari i convenient no només per a la gent jove, sinó per a 
persones de totes les edats, encara que els joves la poden utilitzar per als estudis.  
Seria bo que el municipi ho portés a terme, tenint en compte els moments d’una certa 
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crisi. Instal·lar la xarxa encaixa dins del tema de les noves tecnologies i no té un cost 
gaire elevat. 

La senyora Martí indica que molts municipis ho han fet com Montmeló. En els diaris ha 
sortit que l’Ajuntament de Barcelona també ho ha tirat endavant. Espera que el prec 
tiri endavant de la mateixa manera que ho ha fet la proposta presentada pel NOPP en 
les Ordenances municipals, la qual no es va estimar oportuna respecte al tema de la 
targeta T-12. 

Una altra proposta de resolució presentada pel NOPP, que no es va estimar com a tal, 
i que ara presenta com a prec, és que fa un temps que ha vist, ha comentat i ha 
presentat alguna qüestió en relació a aquest problema. Dins de l’àmbit de Ca n’Oms 
es van talar diversos arbres. Es va dir que alguns havien sofert perjudicis a causa del 
vent. Suposa que deu ser així, tot i que creu que alguns tenien una afectació parcial i 
segurament haguessin pogut subsistir, però es van talar diversos arbres, entre els 
quals hi havia dos xipresos a l’entrada que tots recorden. El NOPP demana 
formalment i fa un prec explícit que els dos xipresos es tornin a restituir perquè formen 
part del paisatge i tenen un simbolisme molt important, que és el simbolisme de 
l’acollida. Que s’ubiquin en el seu lloc o un de proper a l’emplaçament, en què s’hi ha 
posat una alzina surera, però en qualsevol cas insisteix que és bo i necessària la 
restitució, quan es pugui, dels dos xipresos plantats per al paisatge i el simbolisme 
que representen. Afegeix que els xipresos formaven part d’un projecte dels anys 
cinquanta, amb un simbolisme i un paisatge maco de conservar. 

12.3. La senyora Martí indica que en el seu moment va presentar una proposta de 
resolució que no ha prosperat, i que tot seguit exposarà. El NOPP reiteradament ha 
demanat que es netegi i condicioni el solar en el qual s’ha d’instal·lar una zona 
universitària, al final de l’avinguda de Josep Tarradellas a la vora del riu Tenes, ja que 
té molt mal aspecte. L’Ajuntament obliga els particulars i fa bé en fer-ho a tenir els 
solars en condicions, per això creu que els solars que són de propietat municipal, cal 
que també tinguin un aspecte endreçat. 

Presenta aquest prec que ja l’havia formulat una altra vegada, perquè ha observat que 
es produeixen abocaments de terra en el solar a part de les runes i les restes de 
formigó que ja existeixen. 

El NOPP en primer lloc prega que es netegi el solar, i que es mantingui en condicions, 
perquè això és una obligació, com en qualsevol altre solar del poble, sigui particular o 
públic. En segon lloc, no es poden produir abocaments de terres i en tercer lloc, prega 
que es restitueixi el solar com a camp de regadiu que havia estat  mentre no s’hi 
ubiquen els estudis universitaris. Prega que es recuperin les funcions de camp, que és 
un regadiu regat per la mina de Can Berenguer i que fins i tot es podria pensar en 
estudiar la possibilitat d’utilitzar-lo per a horts urbans temporals, com han fet d’altres 
municipis. El seu grup fins i tot incorporava a aquesta proposta unes bases que ha 
utilitzat l’Ajuntament de Mataró. Per tant formula aquest prec, que es reparteix en 
diverses parts: que no s’aboquin runes, que es mantingui el solar net i que es destini 
quan sigui possible durant un temps a la utilització d’horts urbans temporals. 

12.4. La senyora Martí indica que tornarà presentar un prec, que ja havia formulat com 
a pregunta i que ha estat contestada, sobre l’accés a la pista de l’IES Parets. Celebra 
molt que el tema s’acceleri, perquè molta gent ha demanat la possibilitat d’utilitzar les 
pistes independentment de l’ús que faci l’IES d’aquestes en  horari escolar. Per això al 
NOPP li agradaria que al més aviat possible s’acabin les obres i que es posi a 
disposició de la població en general l’ús de les pistes fora de l’horari escolar. 
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El regidor d’Educació, el senyor Torio, explica que respecte a les pistes de l’IES ha de 
dir que estava inclòs en el programa del Partit Socialista. Al 2007 es va redactar un 
projecte i ara s’han aprofitat els diners del Decret Zapatero, de les obres del FEIL per 
fer-ho. S’ha publicat l’adjudicació, i la construcció des de fa gairebé tres mesos, les 
claus s’havien d’entregar avui al Servei d’Esports per garantir la seva utilització d’una 
manera ordenada. S’ha aprofitat per instal·lar la il·luminació, una font d’aigua i una 
entrada per al camió de la neteja a les pistes i una tanca de separació a l’IES amb 
portes perquè es pugui obrir i tancar durant la setmana en horari escolar. 

12.5. El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que formularà un parell de 
preguntes. Avui han parlat de la promoció de la targeta T-12 i que l’AMTU ho 
promocionarà. Tot seguit pregunta com està el projecte i si s’ha avançat en el tema 
d’incloure a Parets dintre de la línia de transport per arribar a la zona universitària, la 
UAB. Sap que es mantenen converses, que Mollet ho ha demanat, i que hi ha la 
intenció de tenir una xarxa, però CiU en principi no hi era i vol saber si l’equip de 
govern ha fet alguna gestió que permeti saber si a curt termini podrà ser una realitat la 
línia de transport que enllaci aquesta zona amb la universitària. 

12.6. El senyor Martorell indica que ja han formulat aquesta pregunta d’altres 
vegades, i ara la reitera. Aquests dies veu que hi ha moviment a les naus que estan a 
les galeries de l’Eixample, que quasi formen part de l’entorn urbà. Pregunta si s’ha 
pogut avançar en aquest tema, si s’intenta netejar perquè també està bastant deixat, 
si es preveu realitzar alguna actuació a curt termini i si hi ha alguna solució. 

12.7. El senyor Martorell explica que els veïns han manifestat al seu grup, que estan 
una mica neguitosos amb les obres del segon tram del carrer Sant Antoni. Prega que 
s’informi amb temps sobre les solucions de mobilitat que s’aportaran, perquè sigui el 
menys punyent possible. Entenen que serà complicat, i per això vol saber si es 
posaran en pràctiques algunes mesures per intentar que la mobilitat sigui el menys 
problemàtica possible. 

12.8. El senyor Martorell prega que s’il·lumini la via d’accés als dos pavellons, ja que 
de matinada hi ha hagut persones que s’han sortit de la carretera. Aquest és un prec 
que ja va posar sobre la taula fa temps. 

La presidència indica que la majoria de les preguntes es contestaran per escrit a fi de 
fer-ho de manera més àmplia. 

Respecte al tema del carrer Sant Antoni explica que s’ha parlat amb l’empresa i el 
director de l’obra per adoptar les mesures adients, encara que a ningú se li escapa 
que el tema té una forta complexitat, perquè s’instal·la una claveguera nova pel mig i 
en moments determinats la mobilitat i l’accés seran complicats. Estan buscant el 
sistema de treball en què es pugui obrir, col·locar tub i tancar, però serà complex. 
S’informarà els veïns. El dimarts a les cinc de la tarda tindrà lloc una reunió amb 
l’empresa i amb els tècnics. Al mes d’agost s’ha previst la realització d’alguna 
actuació, i espera i desitja que a finals d’any s’enllesteixi part de l’obra.  

Pel que fa a l’accés al pavelló, és cert que des d’aquest al carrer Víctor Català la 
carretera té una certa sinuositat, que crea dificultat, però es va fer precisament així 
perquè la gent no corregués, però afegeix que es desenvoluparà alguna actuació 
respecte a la il·luminació. 

La presidència comenta el calendari del mes de setembre. Indica que el Ple tindrà lloc 
el dia 24 de setembre. El dia 7 tindrà lloc una reunió, a la qual hi assistirà el director 
del Pla territorial, el senyor Josep Maria Carreres, per explicar les actuacions que 
afectaran el municipi i l’Ajuntament també manifestarà la seva posició. 
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La presidència desitja que tots participin i que gaudeixin de la Festa Major i que 
tinguin un bon estiu. 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 


