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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 24 de setembre de 2009 
Horari: de 20 a 22.20 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 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Raquel García Mesa, regidora 
Susanna Villa Puig, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
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  
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Ordre del dia 

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

Serveis Generals 

2. Donar compte de la presa de possessió del senyor José Luís Rodríguez González. 

3. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2008 de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal 
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL. 

Serveis Personals  

4. Acordar, si correspon, l’acceptació de l’aportació econòmica atorgada per la 
Generalitat de Catalunya per al sosteniment del centre Escola de Música. 

Serveis Territorials 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació de l’article 43 de 
l’Ordenança municipal d’edificació. 

6. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana 
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7. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional del Pla especial per al soterrament 
de la variant de la línia de Gallecs. 

8. Aprovar, si procedeix, la modificació del conveni de col·laboració per a la millora 
de l’abastament d’aigua en alta als municipis de Parets del Vallès i Montmeló. 

9. Aprovar, si escau, el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Parets 
del Vallès. 

10. Mocions de la Junta de Portaveus. 

11. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova l’esborrany de l’acta del dia 23 de 
juliol de 2009. 

 

Serveis Generals 

2. Donar compte de la presa de possessió del senyor José Luís 
Rodríguez González 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i tot seguit llegeix l’acta de compareixença 
efectuada pel senyor José Luís Rodríguez González, davant del secretari de 
l’Ajuntament, el dia 7 de setembre de 2009, a les 19 h a la Secretaria i a la vista de la 
credencial del senyor Rodríguez, que l’acredita com a regidor de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, pel grup polític Nova Opció per Parets (NOPP). 

“Davant meu, Josep Maria Amorós Bosch, que actuo com a secretari accidental de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, compareix el senyor José Luís Rodríguez González, 
amb DNI 77094034N, domiciliat  al carrer Maria Aurèlia Capmany, 3, bxs. de Parets 
del Vallès, que ha obtingut de la Junta Electoral Central la seva credencial com a 
regidor d’aquest Ajuntament. Mitjançant aquesta compareixença el senyor José Luís 
Rodríguez González pren possessió del seu càrrec de regidor i promet, per imperatiu 
legal, per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma 
fonamental de l’estat.” 

La presidència explica que es va creure oportú que el senyor José Luís Rodríguez 
González prengués possessió davant del secretari a fi que s’incorporés abans del Ple 
a les diferents comissions de treball. En aquests moments la presidència fa entrega al 
senyor Rodríguez del pin de l’escut del poble, que es va fer a l’acte dels trenta anys 
dels ajuntaments democràtics. 

 

3. Aprovar, si escau, el Compte General corresponent a l'any 2008 de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el 
Patronat Municipal d'Ensenyament i de l’empresa municipal HabitaParets, 
SL 

Prèvia la vènia, la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, explica que per fer una mica 
de memòria recorda que el dia 22 de juny de 2009, la interventora de l’Ajuntament va 
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realitzar una exposició sobre les informacions referents a la liquidació de l’exercici 
2008 i de totes aquelles dades. Val la pena recordar algunes, com el resultat 
pressupostari de l’Ajuntament a l’any 2008, que va ser d’uns 1.300.000 €, el Patronat 
de 1.000 €, i el romanent de tresoreria en data 31 de desembre de 2008 d’uns 
1.800.000 € i el Patronat d’uns 5.000 €. 

Una vegada que ha recordat algunes dades, ha de dir que l’1 de juliol de 2009, la 
Comissió Especial de Comptes va emetre un informe favorable dels comptes generals 
de l’exercici 2008, de l’Ajuntament, del Patronat i HabitaParets, SL. L’informe es va 
exposar a informació pública durant el mes de juliol i no s’ha presentat cap al·legació, 
per això es proposa al Ple l’aprovació del compte general i posteriorment trametre la 
informació a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el vot del seu grup és d’abstenció. 
Els comptes que es presenten, són comptes que des del punt de vista jurídic i 
d’intervenció s’han exposat molt àmpliament i dóna les gràcies a la interventora per la 
informació facilitada als grups, però hi ha dos aspectes vinculats al tema dels 
comptes, que no comparteix, i que ja ha dit altres vegades. Un és el fet que en el 
comptes s’observa, com s’ha vist en altres anys també, que la majoria de capítols de 
despeses i d’ingressos, sobretot els de despeses s’utilitzen i es disposen del que està 
pressupostat, llevat del capítol més important de tots, que és el capítol VI, que té un 
tant per cent d’execució molt baix.. És a dir que les obres que proposa tirar endavant 
l’Ajuntament, moltes vegades queden ressagades o no es fan, i algunes no es poden 
arribar a executar per manca de part dels ingressos, que no s’obtenen, com per 
exemple alguns casos que s’ha previst en el pressupost la venda de terrenys, i 
després no s’ha portat a terme i la inversió no es fa.  

Indica que ara no recorda el percentatge, però un percentatge elevat del capítol 
d’inversions no s’ha executat dins del pressupost de 2008. Val a dir també que hi ha 
un capítol molt important i molt gros que s’arrossega, com és el de les obres de Can 
Volart, però això no esmena la plana. No esmena el fet que el compliment del capítol 
VI és molt baix. 

La senyora Martí manifesta que hi ha un segon aspecte relatiu als deutes. El NOPP ja 
ha dit reiteradament que no comparteix el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de 
Parets, perquè el considera molt alt, tot i que ja sap el que dirà la regidora d’Hisenda, 
que està dins dels estàndards que diu la llei, però estar dins dels estàndards no vol dir 
que es comparteixi el fet de tenir aquest endeutament tan alt i que ha vingut reflectit, 
sobretot aquest any, en un  informació que va publicar el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, afortunadament una vegada que molts sectors ho van demanar. En el cas de 
Parets reitera exactament les que havia dit el NOPP i aquestes dades situen el 
municipi de Parets, com un dels més endeutats de la comarca per davant de Mollet, 
de Cardedeu, de Granollers, de Montornès i de molts altres municipis. També situa el 
nombre d’euros per habitant de deute que hi ha o que hi havia al tancament de 2008 a 
Parets, i supera amb 102 € la mitjana del Vallès i la  mitjana de Catalunya. Per això 
quan s’explica tota la qüestió dels deutes s’han de tenir en compte les dades oficials i 
ara s’hauran de tenir en compte molt més. Sap perfectament que el compte general és 
un document tancat, a part els deutes ja estan integrats i altres estan aparcats en 
exercicis posteriors. 

La senyora Martí continua explicant que com és una qüestió econòmica, hi ha poques 
possibilitats de parlar de temes econòmics, el NOPP fa aquesta referència. En 
qualsevol cas repeteix que en la qüestió de les inversions hi ha una mancança i que 
caldria estudiar-lo bé i d’altra banda, explicitar que el NOPP no comparteix la política 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

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 

 

de despesa de l’Ajuntament en el sentit de fer créixer l’endeutament d’aquesta manera 
tan alta. Per l’exposat el vot del seu grup és d’abstenció. 

La regidora d’Hisenda comenta que el tema del capítol VI és veritat que hi ha 
inversions, que potser per algunes qüestió no s’han executat, però la majoria són 
obres que ja estan adjudicades. No s’han portat a terme, però sí que s’han adjudicat, i 
per aquest motiu surt reflectit d’aquesta manera en el pressupost. 

Pel que fa a l’endeutament, ha de dir que la política econòmica del NOPP no és la 
mateixa que la del PSC. En altres ocasions ja ha explicat el motiu pel qual 
l’Ajuntament ha endeutat una part, fet que de moment no és gens preocupable ni 
pensa que ho hagi de ser en un futur. 

El regidor Martorell, de CiU, explica que després d’uns quants exercicis és important 
fer dues matisacions. En primer lloc, i no vol ser reiteratiu, però felicita els Serveis 
Econòmics per la informació facilitada, que ha estat exhaustiva, i entenedora, fet que 
ha millorat en els darrers anys. 

En segon lloc, vol valorar dues qüestions. Una que és el que avui es porta al Ple, que 
són els comptes, els mecanismes, i si hi ha alguna irregularitat, sinó n’hi ha cap, etc. 
Entén que una part és mecànica i vistos tots els informes, no hi ha cap irregularitat. 
Els comptes en si són correctes, per aquest criteri CiU vota a favor. 

D’altra banda, ha de dir que no és el pressupost del seu grup, ja que el criteri que 
empraria CiU en moltes partides seria diferent, motiu que es podria valorar, cosa que 
ja va fer en l’aportació del pressupost i que CiU va manifestar el que havia de 
manifestar i es va abstenir. Però avui, CiU vota a favor dels comptes, després de 
l’evolució vista en la informació, que no hi ha hagut cap al·legació en l’exposició 
pública, entre d’altres qüestions, i que és un mecanisme correcte.  

Reitera la felicitació per la informació rebuda, ja que és el camí per fer més 
entenedors els pressupostos que són difícils de per si. 

La regidora Rueda, del PP, manifesta la seva abstenció. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 (NOPP, PP) 

Per tant i, 

Atès que en la sessió del dia 22 de juny de 2009 es van presentar les liquidacions de 
l’exercici de 2008 dels pressupostos de l’Ajuntament i del Patronat Municipal 
d’Ensenyament, dels comptes generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del seu 
organisme autònom, el Patronat Municipal d’Ensenyament, i de l’empresa municipal 
Habitaparets, SL, i han estat a disposició dels membres de la Comissió Especial de 
Comptes tots els estats, llibres i resta de documentació que integra el Compte General 
de l'Ajuntament de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat 
Municipal d'Ensenyament, i de l’empresa municipal Habitaparets, SL. 

Atès que en la sessió de data 1 de juliol de 2009 la Comissió Especial de Comptes va 
procedir a elaborar i signar un informe favorable dels comptes generals de l’exercici 
de 2008 de l’Ajuntament de Parets del Vallès, del Patronat Municipal d’Ensenyament i 
d’Habitaparets, SL, i es va procedir a l’exposició pública dels comptes de referència. 
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Atès que en data 6 de juliol de 2009 es va publicar en el BOP número 160 l'edicte 
d'exposició pública de l’informe de la Comissió i dels comptes de referència, per un 
termini de quinze dies i vuit més, i que durant aquest termini no s'ha presentat cap 
reclamació ni objecció, segons ho certifica el secretari de la corporació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emès per la Comissió 
Especial de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2008 de l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, del seu organisme autònom, el Patronat Municipal 
d'Ensenyament i de l’empresa municipal Habitaparets, SL. 

2. Trametre el present acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament, del 
Patronat Municipal d'Ensenyament i d’Habitaparets, SL a la Sindicatura de Comptes. 

3. Traspassar al Compte de Patrimoni els Resultats Pendents d’Aplicació generats a 
l’exercici de 2008. 

 

Serveis Personals  

4. Acordar, si correspon, l’acceptació de l’aportació econòmica atorgada 
per la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del centre Escola de 
Música 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que el 
present punt ha de passar pel Ple, perquè així ho estableix el conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Parets per al sosteniment de l’Escola de 
Música. És una subvenció que ve donada pel nombre d’infants entre 4 i 18 anys, i en 
aquest cas és de 600 € per alumne, que correspon a les escoles de música municipal. 

En el curs passat, hi havia 158 alumnes de 4 a 18 anys, i corresponien uns 94.000 €. 
S’ha de tenir en compte que a part d’aquest import hi ha grups extrasubvencionats 
com cursos per a adults d’instruments, i la coral de pares i mares, amb un total de 210 
places 

Tots els grups voten a favor. 

Atès l’actual Conveni Marc entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets 
del Vallès per al sosteniment del centre Escola de Música. 

Atès que en data 7 de maig de 2009 la Generalitat de Catalunya ens ha concedit la 
subvenció corresponent al període gener-agost 2009 per un import de 97.800 €. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acceptar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya de 97.800 € per al 
sosteniment del centre Escola de Música durant el període gener-agost 2009. 

2. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament. 

3. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu. 
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Serveis Territorials 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació de l’article 
43 de l’Ordenança municipal d’edificació 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica 
que hi ha una certa tendència i demanda en convertir els baixos dels locals comercials 
en habitatges, i està en l’ànim de l’equip de govern regular la situació, tal com es va 
explicar en la comissió informativa. 

Cada vegada hi ha més demandes, i aquestes generen desajustos i una manca 
d’orientació a les persones que decideixen efectuar aquestes accions, ja que 
l’Ordenança no regula les condicions que s’haurien de demanar perquè aquestes 
persones facin ús de la densitat que tenen les unitats edificatòries. Per això aquestes 
condicions, que són molt elementals i bàsiques, pretenen que s’ajustin a les 
condicions establertes al Decret d’habitabilitat vigent. 

Els locals han de reunir les condicions d’habitabilitat, ja que sinó seria del tot 
improcedent atorgar llicència. Han de tenir els elements comuns de l’edifici, com 
l’entrada d’accés per la porteria, i els comptadors d’electricitat, aigua, i gas en las 
parts comunes de la unitat edificatòria de la finca. També han d’obtenir òbviament el 
permís de la comunitat de propietaris per realitzar les obres, que afectin a la comunitat 
i a la pròpia intervenció. 

Pel que fa a les façanes s’hauran de reestudiar i justificar les noves façanes 
proposades a l’edifici per no afectar la seva composició estètica. S’ha d’intentar 
buscar una intervenció, que no afecti excessivament la façana. 

El senyor Lucio Gat continua exposant que la proposta proposa publicar l’acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió, en el tauler d’anuncis 
de la corporació i en la seva pàgina web, transcorreguts els quals sense que s’hagin 
formulat al·legacions es tindrà per aprovada definitivament, sense necessitat de nou 
acord. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, vota a favor de la modificació, perquè entén 
que resoldrà alguns problemes que es plantegen, en un doble sentit, en el sentit que 
hi ha persones que en determinats locals comercials tenen la intenció de convertir-los 
en habitatges, i d’altra banda, els habitatges en planta baixa tenen els seus 
avantatges per a persones que tenen determinades disminucions físiques. És una 
bona solució, perquè tots han viscut, que alguna persona ha demanat un pis en planta 
baixa per dificultats de mobilitat. El NOPP entén que és una proposta coherent i 
interessant per resoldre determinades situacions. 

La senyora Martí vol fer dues puntualitzacions en el redactat de la modificació de 
l’article que es proposa, en el sentit de millorar una mica la redacció. A l’apartat 3.3. 
que diu: “Tenir els comptadors d’electricitat, aigua, etc.”. Ha de dir que en un article 
jurídic no pot haver-hi un “etc.”. Es podria posar: “Tenir els comptadors d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i serveis”. Reitera que no és correcte que en un articulat hi hagi un 
“etc.”. 

L’article 3.4. diu: “Obtenir el permís per de la Comunitat de Propietaris per a realitzar 
les obres que s’escaiguin que els afectin.”. Hauria de dir: “Obtenir el permís per part 
de la Comunitat”. La senyora Martí indica que s’hauria de buscar una redacció que 
s’entengui que és una Comunitat perquè diu: “Obtenir el permís per part de la 
Comunitat de Propietaris per realitzar les obres que s’escaiguin que els afectin.”. 
Pregunta a qui afecta als veïns o a la Comunitat. Per això hauria de dir que “... 
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s’escaiguin que afecten la Comunitat”. Creu que és important que el redactat quedi el 
més concret possible. Que s’entengui que fa referència a la Comunitat de Veïns i no 
als que ho demanen. Afegeix que a part d’aquestes dues matisacions el NOPP vota a 
favor. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que les matisacions són coherents 
i que és positiu recollir tot allò que aclareixi millor els articulats i les propostes. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, vota a favor de la proposta, perquè és necessari 
que l’Ordenança reguli convertir els baixos dels locals comercials en habitatges, ara 
més que mai per la seva demanda, i segurament a causa de la situació actual. Per 
això, primer de tot s’han d’instaurar els mecanismes, perquè els interessats tinguin on 
adreçar-se, sàpiguen les condicions a les que poden optar si volen reconduir un baix o 
un local comercial. i d’aquesta manera s’estalviaran problemes i situacions 
angoixoses. Per l’exposat CiU vota a favor. Reitera que és necessari fer-ho ara abans 
que la cosa vagi a més. Serà un punt d’inflexió que beneficiarà a tots. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor de la modificació de l’article 43. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, es reafirma bàsicament en la mateixa línia que 
ha utilitzat el regidor d’Urbanisme, sobre la necessitat de regular aquesta qüestió. Les 
demandes existents pel que fa a la conversió d’un planta baixa comercial en habitatge 
han estat creixents en els darrers temps. 

D’una banda, certament pot ser una necessitat per a una persona amb mobilitat 
reduïda per a resoldre la problemàtica d’accés a un habitatge, però d’altra, també pot 
ser una oportunitat en el mal sentit de la paraula d’especulació, i per això cal tenir la 
normativa molt acurada, molt ajustada i en un context on això no està regulat no és 
possible. Introduir paràmetres amb les rectificacions que calguin des del punt de vista 
sintàctic, si és que s’ha d’esmenar alguna qüestió d’algun article en concret i introduir 
criteris de qüestions tan bàsiques com la necessitat d’estudiar com queda la façana 
una vegada s’introdueixi el canvi, el fet de tenir un accés per l’interior del propi edifici 
plurifamiliar, i per tant des de la porteria o allò que és tan elemental com que la pròpia 
comunitat de veïns n’estigui al corrent i ho autoritzi, són qüestions d’obligat 
compliment i és una oportunitat de regular aquest tema, que generaria problemes 
futurs de cara al que seria l’organització quotidiana de l’Ajuntament. És una bona 
oportunitat i ICV-EUA vota a favor. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vista la regulació que efectua l’Ordenança municipal de l’edificació de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès en relació a la modificació de locals en habitatges, concretament, en 
el seu article 43. 

Vistes les peticions de modificacions de locals en habitatges en els últims anys, es fa 
necessari concretar les condicions d’edificació necessàries per les referenciades 
transformacions. 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals on es proposa l’addició d’un nou apartat 
a l’article 43 de l’Ordenança municipal d’edificació per tal d’adaptar-la a les 
esmentades peticions de transformació. 

Vist que l’aprovació i modificació de les Ordenances municipals s’ha d’ajustar als 
tràmits previstos a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 
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ACORDA: 

1. Aprovar inicialment l’addició de l’apartat 3 a l’article 43 de l’Ordenança municipal 
d’Edificació, amb la redacció següent: 

3. Condicions per a la transformació de locals en planta baixa en habitatges en 
edificis plurifamiliars d’habitatges: 
3.1. Ajustar-se a les condicions establertes en el Decret d’Habitabilitat vigent. 

3.2. Tenir el seu accés des dels elements comuns de l’edifici. 

3.3. Tenir els comptadors d’electricitat, aigua, gas, telèfon i altres serveis en el 
mateix emplaçament que la resta dels veïns de la finca. 

3.4. Obtenir el permís per part de la Comunitat de Propietaris per a realitzar les 
obres que s’escaiguin que afectin a la Comunitat. 

3.5. En el cas que es proposin actuacions en les façanes, s’haurà de reestudiar i 
justificar les noves façanes proposades de l’edifici per a no afectar la seva 
composició i estètica. 

2. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant la seva publicació  al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major difusió, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la seva pàgina web, 
transcorreguts els quals sense que s’hagin formulat al·legacions es tindrà per 
aprovada definitivament, sense necessitat de nou acord 

3. En el supòsit que la modificació quedi aprovada definitivament, procedir a la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

6. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa 
que tal com es va explicar a la comissió informativa i segurament millor que ho pot 
explicar ell, perquè tot va estar documentat amb uns plànols, dir que també des de 
l’anàlisi que cal fer alguns reajustaments en els diferents àmbits del sectors del 
planejament urbanístic i per tant, des de la mateixa valoració, és necessari aclarir, 
ajustar o modificar algunes de les determinacions del Pla general, avui presenta un 
seguit de petites modificacions a aquest document, a fi i efecte de fer possible més 
íntegrament el seu desenvolupament. 

Els casos que es plantegen ajusten, per una banda, la situació real d’alguns sectors 
del municipi a la reglamentació vigent, i per l’altra, es presenten com a una solució, tal 
i com l’entén l’equip de govern, per a la correcció de petites incoherències i d’acord 
amb el futur desenvolupament d’aquests espais. 

D’altra banda, tal i com es pot comprovar a través dels informes dels serveis tècnics 
que acompanyen a aquesta modificació, es justifica i d’acord amb la legislació 
aplicable, la no necessitat d’emetre els informes preceptius sobre la valoració 
ambiental, la mobilitat generada o la memòria social, que com és evident, no pretén 
estalviar, ni deixar de compartir, des del punt de vista polític, cap reflexió, sinó que 
l’escassa o nul·la incidència que tenen sobre aquests aspectes les propostes que a 
continuació detallarà, fan que no sigui necessària l’emissió d’aquests documents 
específics. 
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Amb la modificació que presenta com la 4.1, l’informe tècnic intenta solucionar un 
desajust existent entre la delimitació de la zona verda delimitada en el Pla general i la 
realitat consolidada ja definida en el projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
Mollet, que impedeix portar a terme la reurbanització d’aquest àmbit. Per a més 
concreció dir, que es refereix a la parcel·la on s’ubica el Bar Europeu, al costat de la 
C-17. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que la proposta consisteix en ajustar aquesta 
delimitació a la propietat ja definida, i es resol alhora la pèrdua de 585 m2 d’espais 
lliures que genera aquesta modificació, amb la qualificació d’aquesta mateixa clau, 
espais lliures, d’uns sòls reservats per sistemes de vialitat, de propietat municipal, 
ubicats en el sector Mollet i que no guarden cap coherència amb la resta de 
qualificacions de les propietats veïnes. 

Conseqüentment s’incrementa globalment la superfície de sòl destinada a sistema 
d’espais lliures en 811,49 m2 i tot i que s’incrementa també el sòl industrial en 585,09 
m2, aquest no suposa un increment de l’edificabilitat que ja ve regulada per l’índex 
fixat en la fitxa del Pla general d’ordenació en aquest polígon. 

Una altra modificació que presenta com a 4.2., se situa en uns sòls ubicats al darrere 
de les parcel·les edificades al barri Cerdanet, amb front al carrer Sant Antoni i que es 
prolonguen fins a l’avinguda de Lluís Companys. És una zona, com vostès coneixen, 
on es barregen sòls consolidats històricament per edificacions i sòls sense edificar. 

La proposta simple consisteix en ajustar la delimitació d’aquest sector, i excloure del 
polígon d’actuació previst i que preveu el Pla general, una parcel·la ja consolidada per 
l’edificació, a l’alçada del número 9 del carrer Mossèn Jaume Urgell, entén que 
aquesta per la seva consolidació dificultaria el possible desenvolupament del sector. 

El senyor Lucio Gat indica que la següent modificació que presenta amb el número 
4.3., pretén regular les exigències de la demanda que genera nous establiments 
industrials de gran alçada al municipi. Aquesta proposta coincidiran amb ells, que és 
bastant política i coincidiran en què s’ha d’ajustar i regular la dinàmica en el sector 
industrial, com alguna vegada ja s’ha comentat, i que pretén ajustar i limitar alguns 
dels paràmetres que relacionen l’alçada amb l’ocupació del sòl, a efectes de millorar la 
seva implantació en el territori. 

Vostès saben que el planejament fixa una regulació de la zona industrial i preveu una 
alçada màxima de 15 metres, inclosos els elements de coberta i acabats. També 
saben que per damunt d’aquesta alçada màxima, el mateix planejament amb bon 
criteri, permet excepcionalment l’existència dels elements tècnics de la indústria que, 
per raó de les seves característiques, requereixen ultrapassar l’alçada reguladora, 
sempre i quan la justificació vingui acompanyada per la redacció d’un estudi d’impacte 
paisatgístic, tal com s’ha fet amb les quals s’ha atorgat llicència. 

La normativa actual ha generat la proliferació de naus industrials que esgoten l’alçada 
fins a 15 metres i ha provocat algunes sol·licituds que proposen incrementar aquesta 
alçada, motivant bàsicament la instal·lació de magatzems de tipus logístic. 

Si bé l’equip de govern, i aquest mateix regidor, són conscients que és necessari una 
flexibilitat en la reglamentació, amb l’objecte de facilitar les demandes que avui en dia 
genera una activitat industrial en constant transformació, per suposat sempre i quan 
aquestes proporcionin majors oportunitats econòmiques al municipi i conseqüentment 
un increment de l’ocupació, també entenen que és necessari calibrar i vincular els 
paràmetres urbanístics, de l’alçada, l’edificabilitat, l’ocupació i la distància a límits, 
amb criteris de vinculació i proporcionalitat. Aquesta mesura sens dubte, regularà de 
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manera normativa la seva incidència en el mateix entorn i de ben segur la imatge dels 
edificis, vist des de l’espai públic i també del privat veí. 

Així doncs, la proposta introdueix un nou paràmetre de volum màxim per parcel·la de 
12 m3/m2 d’ocupació de sòl en les dues qualificacions que exposa l’expedient, i es pot 
incrementar l’alçada de l’edificació industrial segons el previst en el Pla general 
sempre i quan es redueixi l’ocupació. 

Com a condició s’estableix que l’increment d’alçada ha de venir acompanyat per un 
increment proporcional de la distància a límits en una proporció d’1:2, és a dir 
incrementant la separació del veí 1 metre, per cada 2 metres que sobrepassin els 15 
previstos en el Pla general vigent. 

Aquesta és l’explicació de la modificació 4.3, que regula de manera més prudent les 
alçades i les llicències que es puguin atorgar, que sobrepassin en alçades 
reguladores, les pretensions d’algunes indústries del municipi. 

La modificació 4.4, consisteix en ajustar la delimitació del polígon d’actuació situat en 
els sòls entre la C-17, la línia de tren i les edificacions existents amb accés des del 
carrer Prat de la Riba, és a dir l’àmbit de Can Pujol, en coherència amb l’estructura de 
la propietat i les preexistències així com les qualificacions fixades en el Pla general. 

En concret proposen, excloure d’aquest polígon d’actuació els sòls destinats a 
protecció de sistemes en coherència amb el règim de sòl no urbanitzable, excloure 
també els talussos dels edificis plurifamiliars ja consolidats confrontants al carrer Prat 
de la Riba, els quals són restes de la propietat, sense cap possibilitat d’aprofitament 
des del punt de vista urbanístic. 

El senyor Lucio Gat indica que una altra modificació que presenten com la 4.5, 
planteja introduir en els sòls destinats a equipaments comunitaris tres nous usos no 
contemplats en aquesta qualificació urbanística. Aquests usos són l’hoteler, que 
entenen que pot dinamitzar els sectors industrials del poble molt consolidats per 
l’edificació industrial. 

El d’heliport permanent d’ús  públic que es restringeix als sòls destinats a 
equipaments públics situats a l’altra banda de la carretera C-17 i condicionat al 
compliment de les normes vigents d’aeroports, heliports i altres infraestructures 
similars. 

L’ús de serveis tècnics i de transport, bàsicament per encabir en aquesta qualificació 
el servei de benzineres i els seus serveis complementaris. 

I per últim, proposen la correcció d’una errada material en la transcripció del Pla 
general, fruit de la revisió del febrer de 2007, que de manera errònia es va grafiar la 
qualificació de dues parcel·les situades al sector d’en Sot d’en Barriques. És a dir, és 
va qualificar la  parcel·la D, com a sistema d’espais lliures i la parcel·la F com a 
sistemes d’equipaments comunitaris. 

Per això, a través d’aquesta correcció es qualifiquen les parcel·les esmentades com a 
usos complementaris tal i com estava recollit en el Pla de 2001, on es podran 
desenvolupar els usos i els aprofitaments previstos en el Pla parcial i la modificació 
del pla vigent. 

Pren la paraula la presidència, després d’aquesta àmplia explicació, i indica que els 
serveis tècnics municipals i el responsable d’Urbanisme en la comissió informativa 
també van oferir-la. El regidor avui ha ampliat l’exposició sobre les modificacions 
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puntuals, que són aspectes molt concrets i puntuals de reajustaments de paràmetres 
urbanístics. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que estan al davant d’una proposta 
d’una nova modificació del Pla general que presenta l’equip de govern. El NOPP ha dit 
cada vegada que seria bo que aquestes modificacions es numeressin, perquè ja s’han 
fet un munt, i reitera la petició que es posi números a les modificacions del Pla 
general. 

Continua explicant que el Pla general ha de ser una garantia jurídica per al municipi, ja 
que un Pla general que s’ha aprovat definitivament i és un document o una revisió en 
aquest cas, que la seva tramitació va durar molt de temps, que es va debatre i es va 
aprovar, i una vegada aprovat de seguida es comencen a fer modificacions. Llavors 
les garanties jurídiques són complicades en aquests casos, amb aquest munt de 
modificacions al que estan assistint. Ella ja no sap el número de modificació que és, 
però en tot cas porten moltes modificacions del Pla general. Això vol dir que el 
document base de la revisió del Pla general era un document no gaire bo, perquè s’ha 
modificat moltes vegades, i vol dir que en el seu moment no es va acurar ni afinar 
prou bé. 

A més a més, aquesta modificació a part que es proposen alguns canvis que són de 
justícia, són correccions del Pla general, que en el seu moment va grafiar unes 
determinades coses que no havia de grafiar. Altres són correccions d’errors, de 
modificacions del Pla, que ja havien estat modificades, com és el cas del Restaurant 
Europeu, del Sector Mollet. Es fa una mica complicat el seguiment d’aquestes 
qüestions, perquè estan al davant d’uns punts molt concrets del Pla general que es 
modifiquen, i que fan que el document base trontolli. Una ja no sap que és el que està 
aprovat definitivament del Pla general, perquè hi ha una revisió del Pla general i un 
munt de modificacions al darrere, tot i que no fa gaire hi va haver un Text refós, ja que 
Urbanisme de tant en tant quan veu que algun municipi té moltes modificacions obliga 
a elaborar un Text refós que les reculli i en faci un conjunt. 

La senyora Martí continua explicant que una modificació del Pla general quan fa una 
aportació nova potser molt interessant, però quan molts dels punts són errors o 
esmenes d’errors o solucionar unes injustícies que des del seu propi moment no 
s’havien d’haver produït, entén que no hauria de passar i que s’hauria de gestionar 
d’una altra manera. 

El NOPP està d’acord amb molts dels punts que es proposen, perquè són de justícia, 
com el cas del Restaurant Europeu, i Can Pujol, que tenia un dibuix que feia inviable 
la seva gestió urbanística. És el cas d’un habitatge de la zona del carrer Sant Antoni, 
Barri Cerdanet, però hi ha varies de les sis propostes que hi podrien estar d’acord, 
però hi ha tres punts, amb els quals no comparteixen la totalitat del que es proposa. 

En el tema del Sector Mollet, és de justícia que se solucioni el cas concret del 
Restaurant Europeu, però el sistema mitjançant el qual es fa que és treure un verd de 
la zona verda del Sector Autopista, ja que el còmput total del Pla general dels verds 
ha de sumar, no es pot reduir una zona verda i no afegir-la en un altre lloc. 
L’emplaçament que es proposa del Sector Autopista és un sector que afecta a una 
vialitat o a una possible vialitat. Actualment no està assenyalada la vialitat, però bé té 
tota l’aparença que paral·lel al riu ha d’haver-hi un vial. Per això no és que estigui en 
desacord amb la modificació que es proposa a la zona del Restaurant Europeu. El 
NOPP hi està d’acord, perquè és una afectació que ja no s’hauria d’haver produït en la 
previsió del 2001. Es va esmenar i després s’ha comès un error en les transcripcions i 
ara s’ha solucionar. Per tant el NOPP hi està d’acord amb la modificació del 
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Restaurant Europeu, però no hi està d’acord en com se soluciona respecte al tema 
d’equilibrar la zona verda. 

El NOPP té tres discrepàncies. Una l’acaba d’exposar, una altra entén que els usos 
que s’afegeixen en els sistemes d’equipaments comunitaris, alguns estan bé, però no 
veu que tingui sentit afegir ara el servei d’heliport, un ús en els equipaments 
comunitaris, ja que no és una instal·lació qualsevol, sinó que és molt complicada, que 
genera amb tota seguretat sorolls, per això la millor solució és que si en un moment 
donat es planteja la possible construcció d’un heliport, que suposa que és una 
possibilitat que es pot donar a l’entorn del circuit, ja se solucionarà i ja es farà la 
modificació del Pla general en el seu moment. 

Indica que no s’ha de generalitzar i avançar-se tant en instal·lar aquest equipament 
comunitari, que per la redacció que ha vist sembla que es posa a tots els sistemes 
d’equipaments comunitaris. Això és el que diu l’articulat. L’article diu que el sistema 
d’equipaments comunitaris comprèn els usos següents i s’hi posa aquest, però els 
sistemes d’equipament comunitaris no afecten només al polígon del costat del circuit, 
sinó que afecten tots els equipaments comunitaris. Si en tot cas només es vol posar 
en aquella zona s’ha de modificar la redacció i s’ha d’explicitar. 

El NOPP creu que és una modificació que no cal, que si en un moment donat es 
planteja, ja es resoldrà en aquell moment, però no s’ha de fer una generalització, ja 
que no és un servei qualsevol. És com si es posés circuits de karts o circuits en 
general, tampoc és el cas, perquè no és un sistema d’equipaments comunitaris 
general. 

La senyora Martí indica que una tercera qüestió, que neix d’una proposta que va 
formular el NOPP, en què demanava que es reduïssin les alçades en les zones 
industrials a la vista del que havia passat amb el tema de Mango, en què ha fet una 
construcció, i com tothom pot observar, amb un volum al tope del que permetia la 
normativa. 

El NOPP va demanar que es recuperés el tema de les alçades de les zones 
industrials. La normativa vigent en el Pla general abans de la revisió de 2001 preveia 
una alçada màxima de 12 metres. Sempre no ha estat l’alçada de 15 metres en el Pla 
general, sinó que es va aprovar en la revisió del 2001, i han patit les seves 
conseqüències. 

El NOPP creu que la proposta més coherent per eliminar casuístiques és retornar al 
que hi havia en el Pla abans de la revisió, amb una alçada màxima de 12 metres i 
respecte a les distàncies, aquestes es conserven. Diu això, perquè la nova proposta 
que es presenta és una proposta que introdueix com a mínim dos paràmetres nous. 
Quan es vol arreglar una qüestió i en comptes de simplificar-la, perquè funcioni bé, 
s’omplen de paràmetres i s’afegeixen variables, s’afegeix una variable de 12 m3 sobre 
el m2 d’ocupació, que repeteix que el NOPP no té prou dades per saber què passarà 
aplicant aquesta dada a les parcel·les industrials del municipi. Per tant s’introdueixen 
més variables, quan es requereix una simplificació dels paràmetres, perquè siguin 
entenedors per tothom. No només els paràmetres del Pla general han de ser 
entenedors per als tècnics, sinó que també ho han de ser per a la gent del carrer. Els 
ciutadans han de comprendre amb facilitat quin són els propis límits. Igual passa en 
una zona urbana, que s’ha de tenir paràmetres que es puguin avaluar i que siguin 
equilibrats respecte a qualsevol cas que es pugui donar. 

La proposta es presenta amb bona intenció, i probablement arreglarà alguna cosa, 
però pot desgavellar-ne algunes altres, ja que a més que s’introdueix la qüestió dels 
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12 m3/m2 de volum, que és una limitació. Després es diu, amb no gaire bona redacció, 
que un s’ha de separar del veí 5 metres, i si se separa per exemple 6 metres, llavors 
en lloc de pujar els 15 podrà pujar 17, és a dir 2 més. Es fa d’una proporció 1:2 i si es 
regula 2, podrà pujar 4, si es regula 6, podrà fer 25 metres més. Això no arreglarà el 
que es vol arreglar, sinó que ho complicarà. Seria millor tornar a la normativa que hi 
havia, perquè la introducció d’aquest últim paràmetre, no saben què pot generar, a 
més la pròpia normativa aprovada i que probablement està bé, diu que en casos 
especials s’executi un estudi de detall, entre d’altres qüestions. Ja es farà l’estudi de 
detall, però no s’han d’inventar que si se separen 1 metre poden pujar 2 metres, ja 
que un que se separi 4 metres pot pujar 8 més. Ja sap que probablement li vindrà la 
limitació pel volum, però no deixa de ser complicat. Els que coneixen el tema ja hi 
veuen dificultats, llavors el senyor del carrer que s’ho mira a distància ho veu difícil. 

La senyora Martí reitera que seria millor tornar a la normativa que hi havia, deixar la 
part de l’estudi de detall per qüestions especials i deixar els elements singulars. És a 
dir, si un ha de construir una xemeneia, un dipòsit, o una antena, totes aquestes 
construccions no poden tenir la limitació de 12 metres. Com ha dit abans, això 
introduirà més problemes que no pas solucions. 

Respecte a què es poden generar problemes patrimonials, ha de dir que quan es toca 
un paràmetre poden haver persones que demanin la revisió de la reparcel·lació, 
perquè les reparcel·lacions d’uns polígons s’executen amb uns determinats 
paràmetres i si es modifiquen es pot demanar la revisió de la reparcel·lació, per això 
s’ha de ser molt curós, perquè una reparcel·lació que és la màxima expressió de la 
justícia en urbanisme, quan amb posterioritat amb una modificació del Pla es modifica 
algun paràmetre, es deixa en una situació d’injustícia. 

Continua explicant que el NOPP sempre ha pensat que el document clau d’un polígon 
industrial és el seu document de reparcel·lació i aquest document reparteix les 
càrregues, entre d’altres qüestions. A l’any 2001 quan es va fer el canvi als 15 metres, 
no va reclamar ningú, perquè tothom en tenia de més, podien haver reclamat les 
persones afectades per equipaments i zones verdes, però si es va passar de 12 
metres a 15, tothom més contents que unes pasqües, només es va crear “una 
injustícia” als que havien ocorregut a càrrec de la zona verda i dels equipaments. Amb 
tota aquesta reflexió vol dir que qualsevol modificació de qualsevol paràmetre pot 
crear injustícies i naturalment es poden produir peticions de possibles reparcel·lacions. 
Per l’exposat, el més just seria tornar a la normativa d’abans de la revisió del 2001, 
que a més havia funcionat bé molts anys. 

La senyora Martí està d’acord amb la introducció de les dues qüestions aprovades 
com és el cas de l’estudi de detall i els elements singulars, perquè està bé que 
existeixi aquesta possibilitat. 

En qualsevol cas ha volgut comentar aquestes qüestions, i el vot del NOPP és 
d’abstenció en la tramitació. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que la senyora Martí sap que 
moltes vegades l’equip de govern ha explicat i ha justificat per activa i per passiva que 
un Pla general és un document viu. La senyora Martí per experiència sap com 
s’elabora, i és un document que no entra en detalls. Moltes vegades són documents 
generalistes que planifiquen i orienten un model territorial del municipi, i com ja 
comentat diverses vegades, és bastant habitual la modificació dels plans generals 
d’ordenació justament per corregir errades que són molt humanes que es cometin i 
d’altres que no han estat errades, sinó que pel propi desenvolupament del Pla ha 
arribat a confrontar desajustos. Per això aquestes modificacions són necessàries. 
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Per a l’equip de govern no és complex en absolut dir que ha modificat el Pla general 
no sap quantes vegades, perquè les ocasions que ha modificat el Pla general ha estat 
justament per les raons avui exposades, que són corregir desajustos i fins i tot com 
molt bé ha dit la representant del NOPP, corregir també injustícies, ja que es 
produeixen i moltes vegades no perquè ningú no hagi pensat amb això, sinó que el 
propi desenvolupament genera aquest tipus de desajustos del territori, per tant tornar 
a la legalitat i tornar les situacions al Pla vigent requereix algunes modificacions del 
document. Aquesta és una discussió històrica i l’equip de govern creu que no és cap 
barbaritat ajustar contínuament aquestes petites qüestions. 

Un Pla general d’ordenació no seria un document bo si les modificacions fossin de 
gran envergadura, que es canviessin els perfils o els models territorials que en el seu 
dia es van planificar. Es va produir una modificació del Pla general, es va reajustar 
amb un debat del que havia de ser el futur planejament del municipi i es va preveure. 

El senyor Lucio Gat entén algunes de les apreciacions exposades. Respecte al Sector 
Mollet, explicat així té raó la senyora Martí, ja que es col·loca l’espai verd, l’espai lliure 
en un espai que el Pla general el tenia dibuixat amb una viabilitat. Ha de dir que és 
difícil reajustar una situació bastant grossa, com que hi hagi el Restaurant Europeu 
col·locat en un espai lliure, en zona verda, buscar els metres quadrats que això 
genera i buscar en el municipi on es col·loquen, perquè ha de ser en sòl municipal. 
L’argument que ha explicat en l’exposició, és que aquesta viabilitat té poca viabilitat, ja 
que les finques veïnes, que no són del terme municipal de Parets, algunes són de 
Mollet, no tenen aquestes qualificacions. No sap si algun dia serà viabilitat, però si 
això ha de ser, ja es veurà. Possiblement hauran de tornar a sentir que es fa una altra 
modificació i col·locar aquest espai de zona verda en un altre lloc, si el troben, perquè 
resulta que tots plegats i tot el municipi veí ha considerat que ha d’haver una 
continuïtat en la viabilitat del sector. 

Explicat d’aquesta manera és possible que algú es pregunti per què es fa això. Ha de 
dir que és complex, delicat i complicat trobar un espai alternatiu per col·locar l’espai de 
zona lliure que l’Ajuntament treu del bar Europeu per poder-lo reglamentar i fer 
justícia, com s’ha comentat. 

Respecte als usos de l’heliport, ha dit abans i pot arribar a coincidir, que és una 
instal·lació que en un moment determinat pot produir una mica de soroll. Aquest ús 
només s’aprova en els sectors ubicats de la C-17 cap el circuit. En la qualificació que 
es comentava no es podria ubicar un heliport al polígon Llevant en absolut. Està 
regulat i no especifica el polígon encara que tots plegats tenen en ment on es podria 
ubicar la instal·lació, que és al polígon que s’ha de desenvolupar del sector circuit, 
però en tot cas els usos estarien només als polígons industrials de la C-17 cap al 
circuit. 

El senyor Lucio Gat indica que en el tema de les alçades no s’hi posen d’acord. Abans 
ha explicat el tema del patrimoni, perquè no hi ha més justícia que la reparcel·lació en 
un Pla general. Hi està d’acord, però no sap quina justícia és dir-li a una persona que 
té dret a 15 metres, que a causa d’una revisió del Pla general, ara ha de tenir 12. 
L’equip de govern vol fer un terme mitjà. 

Està clar que s’havien de regular les alçades de les edificacions del sector industrial i 
que calia instaurar uns paràmetres. D’acord amb el Pla general l’interessat té dret a 15 
metres, però a partir d’aquí s’haurà de retirar per cada 2 metres a partir dels 12. No ho 
diu així perquè es tracta de metres cúbics per metres quadrats i els números venen a 
sortir a així. És complicat, però ve a dir que si un industrial vol ubicar a la finca més de 
12 metres al final haurà de retirar-se. És un paràmetre nou que no dificulta res. 
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Possiblement costa una mica més d’entendre, però és un paràmetre que ajudarà més 
a què no hi hagi aquesta proliferació. 

Un industrial pot tenir una necessitat concreta i superar els 15 metres. Si s’ajusta a la 
proporció 1:2, és a dir retirar-se 1 metre per cada 2 que aixequi. L’altra dia van 
preguntar si podien muntar un pirulí i es va respondre que no, ja que hi ha una eina 
que reglamenta molt bé aquest tipus d’iniciativa, com és l’estudi de l’impacte 
mediambiental, que genera una instal·lació que sol·licita aquestes alçades. 

El senyor Lucio Gat indica que és una bona mesura, que millora substancialment la 
situació i la reglamentació actual. Han de ser una mica realistes, ja que al terme 
municipal de Parets hi ha una certa consolidació important del sector industrial, 
poques més possibilitats hi haurà, però les que puguin haver cal reglamentar-les, no 
és necessari que hi hagi un buit en la reglamentació, perquè algú ho interpreti a la 
seva manera i faci el que vulgui. 

Reitera que és una bona mesura. No és el que va plantejar el grup del NOPP, ja que 
l’equip de govern amb la proposta tampoc hi acaba d’estar d’acord, però és la 
proposta més encertada. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que en la primera exposició ha dit la 
posició del seu grup i ara vol manifestar tres qüestions molt concretes. Una, que en el 
tema de l’heliport tal com està redactat, i malgrat que es pensi en el polígon Circuit, 
segons la redacció, afecta a tots els sistemes d’equipaments comunitaris, per això el 
document s’hauria de redactar d’una altra manera. 

La segona qüestió relativa al tema de les alçades, ha de dir que el que no havia 
d’haver passat és que la revisió del 2001 la pugés a 15 metres. Ara es pateixen les 
conseqüències de l’increment de volum, que es va concedir i generalitzar, i que ara 
costarà d’esmenar. 

La tercera qüestió, és de redacció sobre la UA2. Si realment s’aprova el document 
amb una proporció d’1:2 s’hauria de revisar el redactat perquè no queda gaire clar. 

La senyora Martí indica que tal com ja ha manifestat el NOPP s’absté. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que com hi ha hagut moltes 
al·legacions sobre el redactat donarà instruccions als serveis tècnics perquè es 
repassin el document i el redactat sigui més clar. 

Continua manifestant que no està malament delimitar l’ús del servei d’heliport només 
al Sector Circuit, que s’està desenvolupant i que és l’únic que en té possibilitats. Per 
això es recull en la modificació la limitació de l’ús de l’heliport només al Sector Circuit. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el document no recull 
exactament la proposta en aquest sentit, perquè s’explicita que l’heliport es proposa 
en el Circuit, en canvi aquí s’entén que és en el sistema d’equipaments generals. Es 
tracta del text i no és la proposta del seu grup, ja que la proposta del NOPP és que no 
modificar l’article fins que no hi hagi explícitament la necessitat, ja que aquest és un 
equipament que si s’ha d’arribar a instal·lar, tot i que no entén gaire perquè es 
presenta aquesta proposta, si el Sector Circuit ja té un heliport, per això no entén que 
hi hagin dos heliports i tampoc sap si això pot arribar a funcionar. 

El NOPP creu que l’entitat que pot tenir aquest tipus d’equipament requeriria una 
modificació del Pla general específica d’aquest tema i no entrar-ho per la porta del 
darrere com es fa en aquest cas. 
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La senyora Martí aclareix que el NOPP no fa la proposta sobre que s’inclogui només 
aquesta zona. És una qüestió de redactat. La proposta del seu grup és modificar el 
Pla general en el moment que es doni aquesta circumstància, perquè estaria molt 
justificada. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que s’especificarà en el Sector 
Circuit, però no trauran aquest ús, i no recullen la proposta de suprimir l’ús, per això el 
mantenen tal com havien proposat, encara que ajustaran el redactat. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que la proposta la valoraran com una 
globalitat, i el seu grup està bàsicament d’acord amb les cinc de les sis modificacions 
proposades. Al seu grup li agradaria que la modificació relativa a les alçades es votés 
a part. Per això el vot de CiU és d’abstenció. 

El senyor Martorell indica que és important dir que un Pla general és un document 
dinàmic a tot arreu, que pot estar dissenyat i pensat en un moment determinat amb 
unes necessitats. Evidentment ha de ser el Pla mestre, amb línies mestres, i ha 
d’estar preparat i pot tenir-ne modificacions, i revisions, entre d’altres qüestions, 
perquè és un document dinàmic, que s’ha d’ajustar als temps que toca viure. Els 
temps canvien a vegades molt de presa i el Pla general ha de tenir en la seva 
essència el concepte urbanístic dintre de l’àmbit del poble i industrial, i a vegades 
aquests dos elements van per separat, perquè la realitat fa que algunes qüestions 
s’incorporin i d’altres canviïn. Normalment s’han anul·lat poques vegades, però s’han 
canviat i s’han posat de nous. Per això és bo que en un moment determinat, potser 
han trigat massa, però les modificacions que es porten avui a Ple són necessàries. És 
bo que els serveis tècnics ho hagin apreciat. 

Segurament que per informació rebuda, però és bo que estiguin a sobre i espera que 
els serveis tècnics s’ho mirin amb cura, perquè no hi torni a passar, que de les 
modificacions menors, la zona d’usos complementaris, amb les dues parcel·les del Sot 
d’en Barriques. Això fa que aquestes coses s’hagin de portar quan no s’haurien de 
portar. 

En el seu dia es va realitzar la revisió del Pla general, s’ha redactat el Text refós i ara 
es troben amb aquests elements i és de justícia que es puguin modificar i arreglar. 

Val la pena fer una modificació en el Pla general quan és necessària. Hi ha noves 
necessitats que obliguen a uns reajustaments, que s’han de fer, però dintre d’un marc 
que permeti realitzar-los sense que canvi l’essència del Pla general. CiU entén que 
això és així amb aquestes modificacions. No es canvia l’essència, sinó que s’aporten 
modificacions, que tampoc són menors, encara que els tècnics diguin que són 
modificacions menors, suposa que és en el seu argot tècnic, però per a CiU són 
modificacions importants. Dintre de les sis modificacions hi ha alguna que són casos 
excepcionals, però per a CiU tampoc ho són.  

El senyor Martorell matisa que s’ha de regular la zona del Sector Mollet, ja que és de 
justícia que es reguli. Com ha dit molt bé el regidor, Mollet no se sap que farà el dia de 
demà, però avui Parets té la necessitat de regular la situació del Restaurant Europeu 
que està en aquesta zona, per donar el caire legal que li correspon. Reitera que és de 
justícia i es bo que es pugui fer. 

Respecte al Barri Cerdanet, en aquest cas també és de justícia que es realitzi la 
modificació i no quedi partit el menjador de la família del carrer Mn. Jaume Urgell, 
número 9. Això s’ha de regular, ja que és de justícia. 
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Pel que fa al tema de les alçades, creu que és un debat interessant que ha de ser-hi. 
És d’aquells elements que s’han d’ajustar a les necessitats actuals. Parets ha canviat, 
i avui la logística és molt important dintre del context industrial. La prova està en què 
s’han muntat moltes més empreses de logística que d’altres de productives i en 
aquest sentit s’han de beneficiar i gaudir dintre d’un marc lògic. 

El senyor Martorell manifesta que podrien discrepar una mica del sistema, dels punts 
que els tècnics han trobat per elaborar un element consensuat, on jugar amb el volum, 
l’ocupació i l’alçada. Fins i tot a CiU li va sorprendre perquè era novedós, ja que van 
presentar una proposta nova per regular una situació i vist l’exemple que han tingut no 
fa gaire amb l’empresa Mango, que va demanar tenir unes alçades per a la seva 
logística a Parets. Creu que això va d’acord amb els dies que toca viure i és bo que es 
reguli. 

El tema de Can Pujol també és de justícia que es reguli i es reculli la petició de la 
família. 

Pel que fa als sistema d’usos, per descomptat és un dels elements que mancaven. 
Faltava posar usos en el Pla general, usos que avui dia hi ha molt municipis que els 
han aprovat, que van en la dinàmica dels nous temps que toca viure. Avaluat com a 
tema genèric, no farà fusta de l’arbre caigut, però ha de dir que sí que es bo fer 
aquesta revisió, encara que no deixa de ser una modificació del Pla general, i com 
CiU no està ben bé d’acord amb el tema de portar les sis modificacions en conjunt el 
vot del seu grup és d’abstenció, per aquest motiu. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que les modificacions del Pla 
general sempre són una bona eina política per fer oposició i qüestionar l’activitat de 
l’equip de govern. Això ho entén, però les paraules del senyor Martorell també han 
reafirmat que les modificacions són necessàries i avui s’ha demostrat que són 
independents de les discrepàncies i de no compartir alguns detalls, que de fer-ho 
d’altres persones hagués estat d’una altra manera. L’equip de govern ha fet aquesta 
proposta, perquè creu que és la millor manera de regular les alçades, i les altres, com 
ja s’ha comentat són qüestions de justícia urbanística i de solucionar irregularitats en 
el propi territori, que no estan d’acord amb el planejament. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, manifesta que al seu grup li sembla correcta la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, i per això vota a favor. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, recull una mica la darrera intervenció del 
regidor d’Urbanisme, que diu que és possible sempre que es presenta una proposta 
del Pla general fer un ús polític. Precisament perquè es pot fer un ús polític vol marcar 
el per què del seu vot a favor, obvi i lògic, ja que no és sorprenent perquè com forma 
part de l’equip de govern, queda explícitament clar que ha estat àmpliament debatuda 
la modificació abans de portar-la al Ple. Una modificació per puntual i petita que sigui 
suposa i comporta tota una sèrie de canvis no només normatius, sinó amb efectes 
sobre propietats i efectes normatius importants de cara al futur. Per això val la pena 
que cadascun digui la seva. 

El senyor Tarrés continua exposant que quan es planteja un canvi, és un canvi a 
resultes de l’aparició d’una nova necessitat, un nou repte o alguna qüestió que generi 
l’adaptació o que exigeixi l’adaptació de la normativa per fer front a aquest repte. 

D’altra banda, la gestió quotidiana del dia a dia posa en evidència, agradi o no, que 
sempre sorgeixen errors, errors materials en ocasions que cal esmenar i en aquest 
moment estan al davant d’una proposta de modificació, que significa en la pràctica la 
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modificació de sis aspectes concrets, alguns menors i d’altres no tant. En aquest sentit 
es referirà als continguts que es presenten en la modificació. 

El primer és el referent al Sector Mollet, que ja s’ha debatut i que es proposa un 
reajustament definitiu de les zones verdes, suposa que tothom entén que és una 
necessitat en un sector en què la reparcel·lació ja ha estat feta i no només està 
aprovada i executada, sinó que tots tenen com a referent l’hotel Europeu que en altres 
intervencions d’altres grups ja han referit. 

El segon petit canvi és el que es produeix en la delimitació del Sector PE1, en què 
només hi ha tres o quatre edificacions, i és evident i a ningú no se li escapa que 
malmetre un habitatge amb una família dintre no és un fet de rebut. Per això és de 
justícia que en aquest sentit es procedeixi a fer la nova delimitació perquè l’esmentat 
habitatge i família no estigui afectat. 

En tercer lloc hi ha un altre reajustament en el Polígon d’Actuació UA7, una zona que 
es coneix com a Can Pujol. És un reajustament lògic si es té en compte l’anàlisi 
efectuat del planejament en el sentit de veure des del punt de vista tècnic, tothom 
clarament la impossibilitat d’executar un vial en un àmbit on hi ha un desnivell a 
l’entorn d’uns tretze metres. En una alçada de tretze metres és difícil d’escometre 
l’execució de qualsevol vial, per això és de pura lògica aprofitant la proposta de 
modificació que s’inclogui aquest àmbit específic, concret i puntual perquè se 
solucioni. 

En quart lloc hi ha la correcció d’una errada material, la del Sector de Can Barriques, 
en funció de la qual tampoc s’ha dit, que aquest error una vegada corregit permetrà 
incorporar i recuperar valor patrimonial per a l’Ajuntament. Fet que no deixa de ser 
important. 

En cinquè lloc vol fer una referència al canvi d’usos que s’introdueixen a l’àmbit del 
sistema d’equipaments comunitaris, perquè això sí que significa generar una resolució 
de problemes que poden donar en alguns llocs concrets i sobretot generar noves 
expectatives i oportunitats, que és el que s’estableix en introduir com a nous usos el 
de serveis tècnics o transports, el d’heliport i l’ús hoteler. Insisteix que són uns usos 
que poden generar noves oportunitats, que poden ser motors del futur de dinamització 
econòmica del municipi en el benentès que estan acotats per un àmbit territorial que 
és l’altra banda de la C-17, en el Polígon Circuit de Catalunya. 

El senyor Tarrés indica que finalment hi ha un altre tema important, al qual altres 
grups ja s’han referit i que no es pot soslallar, que és la regulació de les alçades de les 
naus industrials, perquè en definitiva la proliferació de naus d’una alçada significativa 
en els darrers anys han posat en evidència que el tema no estava ben regulat, per 
això cal aprofitar la cojuntura i buscar una fórmula d’encaixar millor les naus, sense 
frenar el dinamisme al qual s’aspira, sense frenar l’arribada de noves empreses que 
generin ocupació, sense frenar tot això, regular una qüestió que pot generar un 
impacte paisatgístic negatiu i és el que es veu amb l’evolució dels darrers anys, amb 
la proliferació de naus, que per la seva alçada, de manera genèrica, de 15 metres es 
poden observar als polígons. 

En aquest sentit, els serveis tècnics han proposat a fi de recuperar parcialment una 
qüestió que ja tenia el planejament, que és introduir el paràmetre de la volumetria. 
Creu que és encertat que la volumetria entri en el planejament i que es concreti en 
una volumetria de 12 m2 per m2, perquè es propicia d’una banda que hi hagi edificis 
que si ho requereixen per la seva activitat productiva tingui més de 12 m i d’altra, que 
de manera habitual i normal i que per a un ús quotidià i ordinari les empreses no 
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excedeixin en les zones industrials els 12 metres d’alçada en benefici del paisatge 
urbà, de l’entorn del polígon industrial, i en benefici també de les vistes dels veïns de 
les naus en qüestió que es pugui passar a edificar. 

El senyor Tarrés continua exposant que passar de 12 metres té un preu, i amb això 
s’ha de ser clar i transparent. Si la necessitat de l’alçada ve determinada per una 
activitat productiva, el preu es podrà pagar. Si la necessitat de pujar més metres és 
purament especulativa no es podrà fer. En aquest sentit és molt encertada la mesura, 
perquè és molt equilibrat permetre alçades puntualment per damunt dels 12 metres, 
sempre i quan l’ocupació del sòl sigui menor, amb aquest percentatge que ha explicat 
abans el regidor d’Urbanisme. 

Dit això queda clar que les propostes que s’incorporen a la modificació del Pla en el 
seu conjunt són positives, que esmenen errors que hi ha hagut, de tipus gràfic en 
ocasions o tècnic. Sobretot incorporen o inclouen noves oportunitats i en aquest sentit 
ha de ser una modificació valorada positivament per la ciutadania, pels sectors 
afectats, pel conjunt del municipi i per això, en el marc del govern vota a favor de la 
proposta. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 5 (NOPP, CIU) 

Per tant i, 

Vist que els serveis tècnics municipals han apreciat la necessitat d’aclarir, ajustar o 
modificar algunes determinacions del Text refós del Pla general vigent a Parets del 
Vallès. 

Vist que, concretament, s’ha apreciat la necessitat de reajustar el sòl destinat a espais 
lliures al Sector Mollet, les delimitacions del Sector PE1 i del Polígon d’Actuació de la 
UA7, procedir a la correcció de l’errada material existent a les parcel·les D i F del Pla 
parcial del Sector del Sot d’en Barriques, la modificació de la normativa urbanística en 
la regulació dels sòls industrials per a les qualificacions Zl1 i Zl2 i la incorporació de 
nous usos al sistema d’equipament comunitari. 

Vista la proposta de modificació puntual, redactada pels serveis tècnics municipals.  

Atès el que disposen els articles 94.1 i 83 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, en endavant TRLUC, en relació amb 
l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que la 
desplega, en endavant RLUC, pel que fa a la tramitació dels instruments de 
modificació de planejament general. 

Vista la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a 
l’aprovació inicial del planejament general és el Ple municipal.  

Atès que l’article 22 en relació amb el 47 de la Llei de bases de règim local disposa 
que l’aprovació dels instruments de planejament general requereixen el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 
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ACORDA: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual, redactada pels serveis tècnics 
municipals, consistent en: 

• Reajust del sòl destinat a espais lliures al Sector Mollet. 

• Reajust de la delimitació del Sector PE1.  

• Reajust de la delimitació del Polígon d’actuació de la UA 7. 

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

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

• Incorporació de nous usos al sistema d’equipament comunitari. 

2. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
més divulgació de la Província, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la seva 
pàgina web, sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, i donar 
difusió en els mitjans de comunicació de l’Ajuntament. 

3. Sol·licitar informe dels organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials d’acord amb l’article 83.5 del TRLUC. 

 

7. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional del Pla especial per al 
soterrament de la variant de la línia de Gallecs 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa 
que el document preveu la construcció d’una xarxa de línia elèctrica de 25 Kv, que 
passa per l’àmbit de Gallecs, per nodrir d’energia elèctrica al futur hospital comarcal 
ubicat a Mollet i facilitar un potencial energètic al futur desenvolupament dels polígons 
industrials de Lliçà i Parets. 

Tal com es va explicar, des d’un punt de vista tècnic, a la comissió informativa, tot i les 
diferències d’opinió sobre per on havia de passar la xarxa, es proposa l’aprovació d’un 
Pla especial segregat, per aquest motiu només tenen facultats per aprovar a l’àmbit de 
Parets i els seus municipis contigus, que també estan afectats per aquesta xarxa com 
Mollet, i Montcada, que té una illa fins a l’àmbit de Gallecs, Palau i Lliçà, que també 
han d’aprovar el mateix pla en els seus àmbits territorials. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que la proposta intenta preservar l’espai natural 
de Gallecs, independentment que en el subsòl s’instal·li la xarxa. Aquesta xarxa anirà 
soterrada i acull en el subsòl les actuals xarxes elèctriques de menor intensitat, per 
això s’arriba a la conclusió que amb la instal·lació es nodrirà d’energia l’hospital que 
tots esperen i desitgen que s’acabi al més aviat possible i també el futur 
desenvolupament dels polígons industrials del municipi. Quan les obres s’hagin 
executat no es veuran els tendits elèctrics actuals de Gallecs, perquè el Pla especial 
preveu el soterrament d’una part important d’aquests. 

Continua exposant que és un pla informat favorablement per l’Institut Geològic de 
Catalunya, pels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient, per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i la Direcció 
General de Desenvolupament Rural, que consten en el document d’aprovació. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que la proposta tracta sobre 
l’aprovació provisional d’un Pla especial. L’aprovació inicial la va aprovar la Junta de 
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Govern. Per una qüestió de procediment, el NOPP demana que quan la Junta de 
Govern aprovi un Pla especial, s’expliqui en alguna comissió informativa posterior a 
l’aprovació, ja que malgrat que tots els grups intenten fer un seguiment dels textos i de 
les juntes de govern, a vegades es poden passar qüestions per alt. Per això seria bo 
que sempre que hi hagi qüestions d’aquest tipus, com un Pla especial, que és un tema 
important, s’informi en la comissió informativa sense esperar a l’aprovació provisional. 
Fa aquesta petició perquè és bo per a tots els grups obtenir el màxim possible 
d’informació. 

El NOPP entén perfectament que l’hospital de Mollet necessita el subministrament 
elèctric i que és imprescindible fer arribar l’energia elèctrica que necessiti per al seu 
funcionament. No només pensa que sigui una línia, sinó que caldrien dues, ja que si 
es produeix algun problema, hi hagi dos subministraments. Aquesta és una necessitat 
clara i evident. Suposa que els redactors del projecte de l’hospital de Mollet en el seu 
moment ho van tenir en compte i que ara es realitza un desenvolupament del tema. 
Per això ningú nega, ni és possible fer-ho de cap manera, la necessitat que aquest 
equipament que ha de donar servei a la comarca tingui el subministrament elèctric 
que correspon a unes instal·lacions d’aquest tipus. 

La senyora Martí manifesta que una altra qüestió és com fer arribar l’energia elèctrica 
a l’esmentat punt. El NOPP ha estudiat bé la proposta que repercuteix a més de 
Parets a d’altres municipis, i afecta a l’espai central de Gallecs, que és un espai amb 
el qual tots han tingut sempre molt interès en defensar per la seva singularitat i 
importància. Tots els grups el defensen amb moltes paraules i molts adjectius. Cada 
vegada que tenen l’oportunitat de fer-lo, ho fan, però a vegades el que diuen va per un 
camí i els fets que es desenvolupen agafen una altra drecera. Creu que estan al 
davant d’un cas d’aquests. Tots defensen la necessitat de preservar Gallecs, però ara 
resulta que es passarà una línia de mitja tensió de 25 kV. 

Pregunta si la millor solució per arribar a l’hospital de Mollet és passar pels camins i 
pels camps de la zona de Gallecs. El NOPP creu que no, que hi ha d’altres 
possibilitats per fer-lo. Les companyies elèctriques busquen que la instal·lació sigui 
més barata, amb un cost mínim i el cost mínim és passar per sòls no urbanitzables, 
però els sòls no urbanitzables no tenen perquè carregar amb els serveis dels sòls 
urbans i en aquest cas, amb una especificitat que és que aquest espai a més a més 
de ser no urbanitzable està inclòs en un Pla director, amb l’interès de tothom, que 
s’inclogui dintre del Pla del PEIN. 

Repeteix que tots ho diuen per activa i per passiva, carregat d’adjectius, però a l’hora 
de la realitat s’ha dibuixat una “Y” seguint i resseguint els camins i caminets de 
Gallecs que afecten als termes de Mollet, Parets i Montcada. 

La senyora Martí continua exposant que no s’ha pogut debatre el tema suficientment a 
partir de l’aprovació inicial. Com el document s’ha treballat amb els altres ajuntaments, 
és a dir amb Mollet, però fer passar una línia de 25 kV per la riera de Gallecs no 
sembla una bona cosa, a més tenint en compte el polígon del Cim Vallès, aquesta 
zona que era de Gallecs i que està urbanitzada. Des de la central de la carretera de 
Sabadell a la vora de Palau, els tubs poden girar per la zona industrial del Cim Vallès, 
baixar paral·lela a la B-30 i arribar a l’hospital de Mollet. Són menys metres, però són 
més cars de construir, perquè s’ha d’aixecar l’asfalt, i creuar carrers si es passa per 
sòl urbà, entre d’altres qüestions, però tots haurien de fer un esforç per reconduir la 
instal·lació i perquè aquesta línia que ha d’arribar a l’hospital de Mollet, passi per sòl 
urbà industrial. Aparentment no es veu que hagi cap dificultat més enllà de la 
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purament econòmica, que la companyia molt llesta presenta aquesta proposta, perquè 
d’aquesta manera el cost serà de 10 i de l’altra manera li pot sortir per 50. 

El NOPP discrepa del traçat, ja que es fa mal a la zona de Gallecs, encara que sigui 
una línia soterrada, i que s’eliminin, i que Parets no pugui incidir amb allò que autoritzi 
Mollet, però tots aquests municipis sempre han manifestat una unitat en el tema de 
Gallecs, per tant tot això s’hauria d’haver estudiat amb unitat. El NOPP no comparteix 
el traçat i reitera que tampoc comparteix que es facin discursos ecologistes plens 
d’adjectius i després es faci això. 

La senyora Martí indica que els serveis urbans han de passar per zona urbana, i en 
aquest cas no és impossible passar-hi, per això la línia hauria de travessar pel Cim. 
Per l’exposat demana que el punt quedi sobre la taula, que es reestudiï i que s’executi 
un traçat més adient. Repeteix que no comparteix el fet que la línia passi pels camins 
de Gallecs. El vot del NOPP és d’abstenció. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que la senyora Martí qüestiona la 
sensibilitat que ha mostrat sempre l’equip de govern per Gallecs, fet que no accepta. 
Si la senyora Martí no ha volgut dir això, ho retira. Manifesta que és veritat que tots 
han fet discursos, però a l’hora de tenir responsabilitats s’han de prendre decisions i 
es prenen les millors possibles i les que pertoquen. 

No és un atemptat contra Gallecs el soterrament d’unes línies. En la comissió 
informativa es va explicar que es buscarien les vores dels camins a fi de no travessar 
els camps. També es va explicar que se soterrarien les actuals xarxes i arribarà el 
moment que no es veurà cap línia penjada a Gallecs. Amb el soterrament de les línies 
es dóna un servei important a la comarca com és l’hospital. 

També és veritat que les línies podien haver passat per sòl privat i donar la volta al 
món per arribar a Mollet. No cal que donin la volta al món, sinó que han de travessar 
per un lloc concret, òbviament marcant unes condicions a l’empresa que ha d’executar 
la infraestructura, perquè amb els paràmetres que els ajuntaments afectats han posat 
sobre la taula respectin al màxim possible l’entorn de Gallecs. I es respecta, 
independentment si les línies van soterrades. 

El que ha manifestat la senyora Martí són valors i apreciacions molt personals. S’ha 
de parlar sobre l’impacte d’una línia com aquesta, que no malmet l’entorn de Gallecs. 

Es va elaborar un plànol específic de la riera del document que es va explicar la 
fórmula per travessar-la sense incidents. No entrarà en aspectes tècnics, els quals ja 
es van explicar en el seu moment. 

El senyor Lucio Gat manifesta que no s’ha de fer aquest tipus de discurs. No és 
acceptable, ja que l’equip de govern és tan sensible com qualsevol a l’hora de 
defensar l’espai de Gallecs i això es demostra amb la lluita que porta fa anys per fer 
desaparèixer la via Interpolar. Reitera que no està gens d’acord amb el comentari de 
la portaveu del NOPP. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que ja ha exposat el que volia dir en la 
intervenció inicial. Ara només vol manifestar, perquè no hi hagi cap confusió, que el 
NOPP no ha dit que es passi per sòl privat, en absolut. Tots els sòls que es 
proposarien serien sòls públics, perquè s’ha de passar per la vialitat del Cim Vallesà i 
per paral·lels a la B-30. Tampoc es pot dir que es donarà una volta. No es donarà cap 
volta. El traçat amb sentit comú és passar-lo pel Cim Vallesà, ja que és més curt que 
el de Gallecs. El que dóna voltes és el traçat de Gallecs, que recorre camins, caminets 
i corbes. 
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El NOPP no té estudis respecte al traçat del Cim, però suposa que és el millor, perquè 
és més curt que el que s’aprovarà. No proposa anar a voltar per Sant Celoni ni el 
Montseny.  

Respecte al pas de la riera, ha de dir que a vegades s’intenten tergiversar les 
paraules. El seu grup intenta ser el més clar possible en l’exposició i el NOPP no ha 
dit res de sòls privats, no ha proposat un traçat que passi per Sant Celoni i per no sap 
per on s’ha dit. 

Cal clarificar que quan ha dit la riera, no es referia a la Riera Seca de Parets, sinó la 
de Gallecs, que està al terme de Mollet i que passa per la riera, en què hi ha una 
vegetació important i un miniespai protegit. Sembla una cosa bastant fora de to. 

La senyora Martí es reafirma amb l’anterior intervenció referida als discursos, en què 
tots fan uns discursos plens d’adjectius, discursos ecologistes i quan és l’hora de fer 
quelcom en un sòl, que es diu que s’està protegint, no es posen vermell quan es 
dibuixa una cosa d’aquest tipus. 

El fet d’implantar una línia d’aquestes característiques en una zona d’espai protegit, 
en què es diu que no afectarà res, i que anirà soterrada, ha de dir que sí que afecta. 
Afecta perquè Gallecs no necessita aquest servei. Si la zona de Gallecs s’ha 
d’incloure en el PEIN segur que no necessita una línia de 25 kV. A més aquesta línia 
una vegada enterrada permet possibles connexions. Es dota aquest terreny d’un 
servei que no necessita, perquè és innegable per a la pròpia execució de l’obra. 
Aquesta zona no el necessita. El necessita l’hospital de Mollet. Llavors per què es 
passa la línia per Gallecs, simplement perquè és més barat, perquè s’accepta que les 
companyies tinguin un estalvi, fet que no està bé, perquè es crea un impacte molt fort. 

La senyora Martí indica que el servei ha de passar pel Cim Vallesà, perquè és 
possible i a més el traçat és més curt. Creu que el tema s’hauria de reconsiderar. Hi 
ha molts fronts oberts. Aquest no és només un tema municipal, sinó que afecta a tres 
municipis, i posar-s’hi d’acord tres municipis és complicat. Segurament hi ha una certa 
presa per aquesta qüestió, que ja devia estar prevista el primer dia. 

Respecte al tema dels costos seria interessant saber què s’estalvia la companyia en 
travessar el traçat per Gallecs i no per l’altra banda. A vegades els costos en un futur 
no tenen traducció. Encara que sigui més car s’ha de passar per on s’ha de passar i 
no per un lloc que es vol protegir, fet amb el qual tots estan absolutament d’acord. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que el plantejament és més aviat 
conservador i definir l’espai de Gallecs com una illa que no ha de contribuir en absolut 
al desenvolupament de la pròpia societat amb els mitjans que calgui, no és gaire 
encertat. L’Ajuntament no es pot anteposar davant dels informes de l’Institut Geològic 
de Catalunya, pels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient, per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i 
la Direcció General de Desenvolupament Rural, ja que totes aquestes entitats tenen 
uns professionals que valoren aquestes qüestions. 

El senyor Lucio Gat indica que està molt bé fer discursos polítics, que és el que fan 
tots plegats, però des del punt de vista tècnic creu que no és gaire correcte anteposar-
se a aquests tipus de valoracions. Els informes que s’adjunten al document proposen 
l’esmentat traçat, i ho fa de manera respectuosa. Afegeix que són maneres diferents 
de veure les coses, amb arguments que no comparteixen. 
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El regidor de CiU, el senyor Martorell, vota a favor perquè tècnicament, persones i 
institucions que entenen més, així ho recullen. L’Institut Geològic de Catalunya i 
l’Agència Catalana de l’Aigua han redactat informes favorables. 

A continuació remarcarà diversos punts importants. Remarca que la línia de mitja 
tensió de 25 kV ha de donar servei al nou hospital comarcal de Mollet, servei que tots 
gaudiran. Aquesta és una finalitat important i que s’ha de tenir en compte. 

D’altra banda, tots han defensat i parlat de Gallecs. Moltes vegades s’ha acusat a CiU 
que allà faria no sap què, i no s’ha fet res i precisament no pel que s’ha dit o el que 
s’ha anat manifestant, sinó senzillament perquè no es va creure mai oportú fer res a la 
zona i avui està quasi com estava el primer dia que la va heretà la Generalitat de 
Catalunya. 

El senyor Martorell indica que no discutirà, però ha fet una defensa diferent. Tots són 
ecologistes i encara que a vegades s’ha dit que CiU no ho és, que no tocava aquest 
discurs, CiU també ha defensat Gallecs i ha votat a favor de totes les fórmules per 
arribar al que es té i arribarà el moment en què serà un PEIN i que estarà protegit com 
tots volen, qüestió que ha manifestat i dit.  

Es tracta d’instal·lar una línia de mitja tensió soterrada, que passa per Gallecs, però 
que no produeix cap impacte ambiental. Ja s’han fet i dissenyats els estudis que 
acrediten que no causa cap impacte ambiental. 

No es pot dir que Gallecs és intocable, perquè també ha d’aportar i aportarà avui i en 
un futur el seu espai verd, aquest pulmó que tots desitgen. 

Passar la línia soterrada no li resta res al pulmó, al contrari, creu que el preserva. No 
discutirà que probablement es poden estudiar d’altres fórmules, però en tot cas el que 
sí és evident és que no s’han presentat al·legacions en el termini d’exposició pública, 
fet que vol dir que el projecte està ben recollit i elaborat, amb els informes favorables 
que ha de tenir. 

Políticament s’ha de preservar Gallecs perquè no es produeixi impacte ambiental, i 
que el nou hospital comarcal tingui la força o l’energia que ha de tenir. Per això CiU 
vota a favor, ja que en la proposta queda recollit d’aquesta manera. 

El senyor Martorell manifesta que a vegades es discuteix fins i tot massa qüestions 
que fa un temps enrera ni s’hagués tingut l’oportunitat, perquè s’haurien col·locat 
torres de 25 metres, que passarien per dalt. Avui s’ha aconseguit mitjançant tots els 
mecanismes a base de temps, que les línies siguin soterrades, per tant és una bona 
solució, ja que no afecta per res el tema mediambiental i no es pot posar a tots en la 
mateixa olla. Poden haver matisos, però tots el tema i la vessant ecològica la tenen i 
la manifesten i amb aquesta aprovació provisional d’un soterrament que no malmet 
res, al contrari es continua preservant Gallecs com és avui en dia. És lògic i just que 
es faci d’aquesta manera, ja que no afecta a res i Parets es pot beneficiar. Aquest és 
el camí. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor, atès que aquesta línia és 
necessària i que el seu soterrament es farà a través de camins i voreres, que són 
vigents a Gallecs, i atesos els informes favorables de l’Institut Geològic de Catalunya, 
dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient, i d’altres institucions de la 
Generalitat. Hi està d’acord i es reafirma en la proposta. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que no només pel nom del seu grup, 
sinó per la seva trajectòria, es reivindica com una força ecologista i com a força 
ecologista creu que és molt important deixar clar en el marc de la sessió plenària, que 
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el seu grup respectant les opinions de tothom entén que aquesta és una bona 
proposta per al conjunt del territori. Diu això perquè es comença d’un punt de partida. 
Avui estan amb un Gallecs amb sòl no urbanitzable, que s’apropa cap a una 
declaració de PEIN, que vol dir que aquella lluita, que no ha estat exclusivament 
d’ICV-EUA, sinó aquella lluita o mobilització que les forces polítiques, els grups 
ecologistes, i el conjunt de la ciutadania ha anat portant a terme durant anys, i ara 
sembla que donen algun fruit constatable, madur, que donarà la satisfacció que 
aquest espai quedi preservat per sempre. 

El senyor Tarrés continua explicant que quan avui passegen per Gallecs, tothom pot 
constatar i observar des del punt de vista visual i paisatgístic, que per Gallecs creua 
una xarxa aèria de cablejat elèctric, per això quan se suscita la possibilitat primer de 
portar corrent elèctric a l’hospital de Mollet, que evidentment justifica la velocitat i la 
presa, però quan a més a més d’això es reflexiona, en segon lloc també es veu una 
oportunitat per treure un cablejat aeri, que ja subministrava corrent elèctric a veïns de 
la zona i a sectors propers a l’àmbit per poder substituir-lo per un cablejat nou, 
modern, amb més capacitat i soterrat i aquest també és un element important, el fet 
que l’estudi del Pla especial determini i concreti el millor lloc per soterrar el cablejat 
nou que s’ha de passar i que ha de permetre portar corrent a l’hospital de Mollet i 
eliminar el cablejat elèctric existent en aquests moments, que fa un impacte des del 
punt de vista visual i paisatgístic força negatiu, més enllà fins i tot d’altres impactes 
sobre la fauna ornitològica en particular del territori. 

El senyor Tarrés assenyala, perquè és important, que el Pla especial sobre el qual 
l’Ajuntament no té cap competència, només la d’opinar sobre allò que afecta 
estrictament al terme municipal de Parets. ICV-EUA podria dir alegrement que no li 
agrada gaire el traçat dissenyat, però ha d’opinar sobre la voluntat del Pla especial i 
els efectes que té sobre el territori de Parets, i el seu grup entén que l’afectació sobre 
Parets està ben calibrada, ben compensada, queda de tal manera que l’impacte és 
gairebé nul i en aquest sentit poden guanyar no només l’aportació del corrent a 
l’hospital, que és el que interessa al conjunt de la col·lectivitat, sinó que amb el 
benentès que aquesta xarxa es desplaçarà en un futur cap a Lliçà de Vall, també nous 
punts de connexió per a Parets, fet que aquí no s’ha valorat, però que en el seu 
moment pot tenir algun interès. 

El fet que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l’Institut Geològic 
de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
hagin dit que el Pla especial és correcte, per l’Ajuntament des del punt de vista tècnic 
també és un element més, que justifica el que han estat les seves impressions, 
probablement discretes, simplement de sentit comú de la bondat del que suposa i ha 
de significar aquest Pla per al conjunt d’habitants de la zona, ja que tots plegats seran 
usuaris de l’hospital de Mollet, però també pel propi paisatge de Gallecs, perquè 
permetrà eliminar la línia aèria existent. Una línia aèria que vol recordar als assistents, 
que passa per la Torre de Malla. Per tant, per primera vegada, gràcies al soterrament 
de la línia es podrà veure la Torre de Malla en la seva visual originària, sense un 
cablejat elèctric que passi pel seu davant. 

El senyor Tarrés indica que ja li agradaria que no hi hagués un monopoli elèctric i que 
les administracions públiques guanyessin alguna cosa amb aquest cablejat, però en 
aquests moments el que hi ha és el que hi ha, per això creu que és una oportunitat 
positiva, sempre i quan, es comprometin a realitzar un seguiment especial. Sempre i 
quan realment els treballs s’executin amb el màxim de respecte pel territori i el 
soterrament es realitzi amb el màxim de respecte per l’entorn natural de Gallecs. 
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La presidència recull la consideració que quan hi hagi una aprovació inicial s’explicarà 
en la comissió informativa de Ple o Territori. 

D’altra banda, respecte a aquest punt, ha de dir que s’està parlant del soterrament 
d’una línia, i per tant no hi ha cap impacte paisatgístic i com molt bé ha comentat el 
senyor Tarrés la línia desapareix de l’àmbit de Parets. 

L’esmentada línia s’instal·la per subministrar servei a un hospital i al municipi de 
Parets, fet que no s’ha comentat. La línia passa pel lloc que passa, per millorar el 
subministrament elèctric de la zona de l’Eixample. 

La presidència continua explicant que fa poc l’Ajuntament de Parets va apostar per 
una altra companyia elèctrica, la companyia Elèctrica Caldense, i ara FECSA es podia 
haver negat a arribar-hi a Parets, però no ho ha fet. Normalment la competència és 
bona i sense haver-lo demanat instal·len la línia a Parets. Alguna cosa ja s’ha 
guanyat. És difícil combatre el monopoli, però l’Ajuntament amb la decisió de 
contractar a l’empresa Elèctrica Caldense ja ha aconseguit la instal·lació de noves 
infraestructures sense cap cost per l’Ajuntament i a més amb un soterrament de les 
línies. 

Reitera dos punts importants com són el subministrament d’energia a l’hospital i a la 
zona de l’Eixample de Parets. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU, PP) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i, 

Vist el Pla especial per al soterrament de la línia de 25 Kv al nou CT 104421 “Gallecs” 
a Parets del Vallès. 

Atès que en sessió d’11 de juny de 2009 la Junta de Govern va aprovar inicialment el 
Pla especial per al soterrament de la línia de 25 Kv al nou CT 104421 “Gallecs”, de 
conformitat amb l’article 67.a) del TRLUC en relació amb l’article 47.4.d) del mateix 
cos legal, condicionat a la presentació d’un text refós que incorpori tota la 
documentació complementària presentada amb posterioritat pel promotor.  

Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 158, de data 3 de juliol de 2009, 
i en el Periodico de Catalunya a l’edició de data 1 de juliol de 2009, sense que a 
l’esmentat termini s’hagin presentat al·legacions. 

Atès que simultàniament s’ha traslladat el present acord a l’Agència catalana de 
l’Aigua, al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, al Departament 
d’Agricultura i Alimentació i Acció Rural, a l’Institut Geològic de Catalunya i a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme d’acord amb l’article 83.5 del Text refós de la llei 
d’urbanisme. 

Vist els informes favorables de l’Institut Geològic de Catalunya i dels Serveis 
Territorials del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

Vist els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, de la Direcció General del desenvolupament Rural, 
consten en la documentació del Text refós del Pla especial. 
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Atès que Endesa Distribución ha procedit a presentar el Text refós del Pla especial 
per al soterrament  de la línia de 25 Kv al nou CT 104421 “Gallecs” redactat per 
Sinergis. 

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 

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. Aprovar provisionalment el Pla especial per al soterrament de la línia de 25 Kv al 
nou CT 104421 “Gallecs”, de conformitat amb l’article 67.a) del TRLUC en relació amb 
l’article 47.4.d) del mateix cos legal. 

2. 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. 

 

8. Aprovar, si procedeix, la modificació del conveni de col·laboració per a 
la millora de l’abastament d’aigua en alta als municipis de Parets del 
Vallès i Montmeló 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica 
que la companyia d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) va fer una rectificació del pressupost 
inicial per a l’execució d’una xarxa d’aigua en alta entre els municipis de Montmeló i 
Parets. 

Una vegada analitzades les infraestructures necessàries hi ha una variació 
pressupostària d’1.000.000 € i aquesta variació s’ha de recollir amb un acta 
rectificativa, que es proposa avui i que s’ha d’incorporar a l’expedient. 

La presidència afegeix que es tracta de la modificació d’un conveni i l’objectiu principal 
és la millora de l’abastament d’aigua en alta i la creació dels dipòsits en el sector 
nordest. És un conveni de col·laboració entre Ter Llobregat, Montmeló i Parets del 
Vallès. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, vota a favor, ja que en el seu moment quan es 
va presentar i explicar el conveni de col·laboració, el seu grup ja hi va estar d’acord en 
què era necessària la construcció de dos dipòsits per tenir les reserves d’aigua que 
necessita Parets i per dotar d’aigua els polígons industrials i el que es beneficiarà és 
el polígon industrial de Can Volart. 

El senyor Martorell indica que el va sobtar que Aigües Ter Llobregat amb la quantitat 
de persones preparades cometessin aquesta errada d’1.000.000 €. Això no és una 
errada petita. La companyia ha posat l’errada damunt de la taula i l’ha argumentada, 
per això no serà el seu grup qui digui que no n’hi ha ningú que no s’equivoqui. Amb 
aquesta errada l’únic que s’ha d’extreure són les parts positives i mirar els elements 
amb lupa, perquè no succeeixi. 

Reitera que és una errada important, que s’ha de recollir, ja que no es pot renunciar a 
res i les fórmules de com s’aplicarà el diferencial és correcte. Desitja que tingui el 
menor impacte possible al municipi. CiU vota a favor. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 6 de novembre de 2008 va aprovar el 
conveni de cooperació amb Aigües Ter Llobregat (ATLL), per a la millora de 
l’abastament d’aigua en alta dels municipis de Parets del Vallès i Montmeló, amb un 
pressupost estimat de 2.600.000 €. 

Vist que de conformitat amb el contingut del conveni, Aigües Ter Llobregat (ATLL) va 
procedir a redactar el projecte constructiu de millora de l’abastament a Montmeló i 
Parets del Vallès. 

Atès que en el procés de redacció s’ha observat l’existència d’un error en la 
determinació del pressupost global d’execució previst en el Conveni aprovat, el qual 
d’acord amb el projecte constructiu ascendeix a 3.689.225,29 €, dividits en diferents 
fases d’actuació. 

Atès que la primera fase d’actuació referent a la construcció dels ramals de connexió 
té un pressupost estimat per a la seva execució de 2.439.225,29 €, IVA exclòs que es 
redistribuiran d’acord amb els percentatges establerts en el conveni aprovat. 

Vista la proposta d’acta rectificativa del conveni de col·laboració amb Aigües Ter 
Llobregat (ATLL) per a la millora de l’abastament d’aigua en alta dels municipis de 
Parets del Vallès i Montmeló, que preveu l’execució de la primera fase del projecte 
constructiu de millora de l’abastament a Montmeló i Parets del Vallès. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’acta rectificativa del conveni de cooperació entre Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) i els municipis de Parets del Vallès i Montmeló per a la millora de l’abastament 
d’aigua en alta dels esmentats municipis, referent a la primera fase d’execució amb un 
pressupost estimat de 2.439.225,29 €, IVA exclòs. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

3. Notificar aquest acord a Aigües Ter Llobregat (ATLL) i l’Ajuntament de Montmeló.  

Annex 

ACTA RECTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE 

L’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA ALS MUNICIPIS DE PARETS DEL VALLÈS I 

MONTMELÓ 

 

 

A Sant Joan Despí, .... de juliol de 2009 
 

REUNITS 

 

El Sr. Joan Seguer i Tomàs, Alcalde-President de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, amb domicili al mateix municipi, carrer Major, 2-4, amb NIF P-0815800H; 
 
El Sr. Manel Ramal i Mata, Alcalde-President de l’Ajuntament de Montmeló, amb 
domicili al mateix municipi, Plaça de la Vila, 1, amb NIF P-0813400I; 
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El Sr. Manuel Hernández i Carreras, President d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), 
empresa pública de la Generalitat, domiciliada a Sant Joan Despí, Carrer Sant 
Martí de l’Erm 30 i amb NIF Q-5850019-J. 
 

Actuen els tres en exercici de la representació de les Administracions que tenen 

conferida i acreditada en el Conveni de col·laboració subscrit el 21 de juliol de 

2009, i assistits els dos primers pels corresponents Secretaris de l’Ajuntament.  

 

 
 
MANIFESTEN 
 
Que en data 21 de juliol de 2009 els compareixents han subscrit el Conveni de 
col·laboració per a la millora de l’abastament en alta als municipis de Parets del 
Vallès i Montmeló, el qual té per objecte l’establiment del règim aplicable a 
l’execució i finançament de les obres necessàries per a la millora de l’abastament 
a ambdós municipis.  
 
Que en el citat Projecte es descriuen les obres a desenvolupar en virtut del 
mateix, consistint segons el mateix en:  

� la construcció dels ramals de connexió;  

� la construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m3 per a Montmeló;  

� la construcció d’un nou dipòsit de 6.000 m3 per a Parets del Vallès.  
 
El pressupost d’execució material d’aquesta actuació s’estimava en conjunt, sens 
perjudici de la seva ulterior concreció en el projecte constructiu que es redacti, en 
2.600.000 €, IVA exclòs.  
 
Que en posterioritat a les dates d’aprovació del Conveni s’ha detectat un error en 
la indicació del pressupost global d’execució, el qual, d’acord amb el Projecte 
constructiu redactat, ascendeix a 3.689.225,29 €, IVA exclòs.  
 
Que d’acord amb la clàusula tercera del conveni signat el pressupost total de les 
obres té caràcter indicatiu i serà objecte de revisió, en funció de quin sigui el 
pressupost definitiu que resulti dels projectes a redactar i, definitivament, de les 
obres un cop executades.  
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Que el pressupost global de les obres a desenvolupar es poden dividir en dues 
fases, la primera de les quals que queda reflectida en el plànol annex, consisteix 
en:  
 
- la construcció dels ramals de connexió entre l’artèria d’abastament d’aigua en 
alta i un pressupost d’execució estimat de 2.439.225,29 €.  
 
Aquesta actuació serà en una segona fase posterior complementada amb la 
construcció de dos nous dipòsits, un per al municipi de Montmeló i l’altre per al 
de Parets del Vallès, essent objecte el seu règim d’execució i finançament dels 
corresponents convenis específics de col·laboració.  
 
Les actuacions assenyalades tenen per finalitat millorar de manera substancial el 
sistema d’abastament d’aigua en alta a la població dels municipis de Parets del 
Vallès i Montmeló en la mesura que es construiran dos nous punts de 
subministrament i s’incrementa la garantia de subministrament.  
 
Atesa la seva funcionalitat, i en la mesura que estan destinades a millorar i 
ampliar l’abastament que fins a la data ja es venia efectuant, les noves 
instal·lacions restaran integrades en la xarxa d’abastament del sistema Ter 
Llobregat de titularitat d’ATLL. 
 
Que atès tot l’exposat, mitjançant la present Acta es procedeix a rectificar el 
Conveni subscrit en els següents termes:  
 
Primer.- Rectificació de la descripció d’obres a realitzar i del pressupost 
estimat.  
 
Com a conseqüència dels creixements industrial i demogràfic, de la mobilitat de 
població i de la posada en marxa d’iniciatives de transformació de l’ús del sòl, la 
demanda dels municipis que intervenen en el present Conveni està 
experimentant un procés de creixement que es preveu en augment, de tal 
manera que els recursos locals, units a les dotacions disponibles des de les 
actuals connexions a la xarxa que gestiona ATLL no poden assolir-ne la 
satisfacció, ni, encara menys, garantir-ne la cobertura pel que fa a les previsions 
de creixement més immediates. Atesa aquesta situació els Ajuntaments s’han 
adreçat a ATLL i han sol·licitat la millora del sistema d’abastament al seu municipi 
a través de l’execució d’instal·lacions de la xarxa regional.  
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És objecte del present conveni les obres incloses en la primera Fase de 
l’actuació, que queden reflectides en el plànol annex  consisteixen en:  
 
- la construcció dels ramals de connexió entre l’artèria d’abastament d’aigua en 
alta i un pressupost d’execució estimat de 2.439.225,29 €.  
 
Aquesta actuació serà en una segona fase posterior complementada amb la 
construcció de dos nous dipòsits, un per al municipi de Montmeló i l’altre per al 
de Parets del Vallès, essent objecte el seu règim d’execució i finançament dels 
corresponents convenis específics de col·laboració.  
  
Atesa la seva funcionalitat, i en la mesura que estan destinades a millorar i 
ampliar l’abastament que fins a la data ja es venia efectuant, les noves 
instal·lacions restaran integrades en la xarxa d’abastament del sistema Ter 
Llobregat de titularitat d’ATLL. 
 

Segon.- Pressupost  
 
El pressupost total de les obres de la primera fase assenyalades en la manifestació tercera, 
s’estima en 2.439.225,29 €, IVA exclòs. En tot cas, aquesta xifra té caràcter indicatiu i serà 
objecte de revisió, en funció de quin sigui el pressupost definitiu que resulti del projecte 
redactat i, definitivament, de les obres un cop executades.  
 

 
Tercera.- Finançament de l’actuació 
  
Els Ajuntaments de Parets del Vallès i de Montmeló participaran en el 
finançament de l’actuació de la primera fase en les següents quantitats:  
 
- Ajuntament de Parets del Vallès: 914.709,48 €, IVA exclòs, o la xifra que 
resulti d’aplicar el 37,5% al cost final d’execució del Projecte;  
 
- Ajuntament de Montmeló:  304.903,16 €, IVA exclòs, o la xifra que resulti 
d’aplicar el 12,5 % al cost final d’execució del Projecte.  
 
Els Ajuntaments abonaran a ATLL les quantitats meritades en el decurs de 
l’execució de les obres que siguin acreditades per la Direcció facultativa 
mitjançant les relacions valorades corresponents. L’abonament s’efectuarà dins 
del termini de seixanta (60) dies des de la presentació de la relació valorada de 
què es tracti. 
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ATLL participarà en el finançament de l’actuació aportant una quantitat 
equivalent al 50 % del cost final d’execució del Projecte, que s’estima 
inicialment en 1.219.612,64 €, IVA exclòs.  
 
ATLL assumirà a més al seu exclusiu càrrec el cost dels elements 
d’electrificació, automatització i telecomandament necessaris per tal 
d’incorporar les noves instal·lacions en el sistema integrat de gestió i 
manteniment de la resta de la xarxa d’abastament.   
 

Quart.- Ratificació de la resta del contingut del Conveni subscrit i efectes 
 
Els compareixents convenen donar a la present Acta valor rectificatiu del Conveni 
subscrit el 21 de juliol de 2009 i, en conseqüència, substituir d’acord amb els 
seus termes aquell Conveni, mantenint inalterat la resta del seu contingut.  
 
La present Acta té els mateixos efectes i vigència, atès el seu caràcter 
rectificador, que els previstos en el Conveni de col·laboració de data 21 de juliol 
de 2009.   
 
Els compareixents troben conforme el present document de rectificació de 
determinades clàusules del Conveni de col·laboració signat el 21 de juliol de 
2009 i, en conseqüència, el signen en tres exemplars originals en el lloc i en la 
data que s’han indicat en l’encapçalament. 
 

9. Aprovar, si escau, el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi 
de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i exposa 
que el que es porta avui a aprovació és precisament el que coneixen i s’anomena 
popularment PAES, és a dir el Pla d’acció per a l’energia sostenible, que ha arribat a 
un punt culminant darrerament. Va començar al mes de juliol de l’any passat, és a dir 
ara fa un any més el període de vacances i va començar amb l’adhesió de 
l’Ajuntament a través d’un debat en aquesta sessió plenària el que s’anomena com a 
Pacte d’Alcaldes i que en definitiva és una iniciativa en el marc europeu, que ha de 
permetre que des de les localitats que són aquells ens més propers a les ciutadanies 
s’apliquin una sèrie de mesures que permetin no només continuar fent sensibilització 
davant de la necessitat de reduir les emissions de CO2, sinó sobretot que puguin 
prendre mesures concretes, puntuals, que es puguin veure i ser constatables per 
permetre que això es pugui comptabilitzar i demostrar. A tal efecte la Diputació de 
Barcelona, que ha agrupat tots els ajuntaments de la província que tenien aquesta 
inquietud, entre d’altres, Parets, ha finançat una consultora perquè procedís a elaborar 
l’estudi sobre l’estat de la qüestió en cadascun dels llocs, en aquest cas, l’Ajuntament 
de Parets. 
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El senyor Tarrés indica que l’estudi que ha redactat l’empresa Greccat com han vist a 
la documentació, ha permès disposar d’una anàlisi, en què es comptabilitzen les 
emissions de Parets, la despesa energètica i a partir d’una detecció de la realitat d’11 
instal·lacions d’equipaments municipals, ha posat sobre la taula la informació sobre 
què es pot començar a fer de cara al futur per corregir aquesta situació i arribar allò 
precisament que és la voluntat del que es va signar quan es va elaborar el Pacte 
d’Alcaldes, que és arribar a l’horitzó del 2020 amb un 20% de la reducció de les 
emissions de CO2, a un 20% de reducció de la despesa energètica i continuar 
treballant per avançar en la implementació de les energies renovables per intentar 
arribar al 20%. Els tres 20 per al 2020. 

El senyor Tarrés continua explicant que l’altre dia els serveis tècnics de la casa van 
presentar les conclusions d’aquest estudi a la comissió informativa i avui es proposa 
l’aprovació del document, amb el benentès que és un document que malgrat no tenir 
rang jurídic és un document que expressa el compromís de l’Ajuntament de Parets 
amb les institucions europees, amb la Diputació de Barcelona, amb la qual 
continuaran col·laborant i amb el conjunt de la ciutadania, que val la pena recordar 
que ha participat activament durant la seva elaboració, per això Parets no només 
avança en la línia d’implementar aquests punts que han detectat que es poden 
millorar, sinó que amb el document també es comprometen a avaluar-se dintre d’un 
temps per saber si s’han complert els objectius marcats. 

Insisteix que el document es va aprovar fa un any des del punt de vista formal i ara el 
document que tenen és el document elaborat amb les propostes, més enllà de la 
diagnosi, unes propostes que han comptat amb l’aportació de la consultora Greccat, 
però també amb l’aportació dels tècnics de l’Ajuntament, del conjunt de la corporació, 
que va participar activament i de la ciutadania, que ha participat a través d’un procés 
participatiu que es va encetar el dia 30 de juny quan es va presentar el document 
públic per primera vegada i que va concloure el passat 14 de setembre, que és quan 
es va tramitar la documentació final al Greccat, perquè remetessin el document que 
vostès van tenir l’ocasió de veure el dia de la reunió de la comissió informativa 
passada. 

El senyor Tarrés indica que està penjada a la web perquè el conjunt de la ciutadania 
el vegi, el visualitzi i hi pugui reflexionar. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, vota a favor perquè el seu grup està d’acord 
amb el Pla. Afegeix que cal passar el més ràpidament possible dels discursos ja fets, 
perquè ja tenen una Agenda 21, assessors ambientals, i ara un Greccat, i bé cal 
passar ràpidament a mesures concretes. 

Es diu que ara ja saben les despeses i els problemes energètics. Ha de dir que això ja 
fa temps que ho saben, es podria haver comptabilitzar més bé, però cal passar del Pla 
a l’acció concreta. Sobretot que els edificis municipals redueixin l’estalvi energètic. 
Seria important posar-lo a la pràctica al més aviat possible i que s’instal·lin sistemes 
d’energia alternativa. Són dues propostes que fa el PAES, que són operatives i clares. 
Per això entén que està molt bé aprovar el document, però entre tots han de passar 
de les paraules i dels programes als fets. Concretar accions tot i que s’ha informat que 
ja s’havien fet algunes, però les claus per reduir sobretot la contaminació de CO2, és 
instal·lar sistemes d’energia alternativa tal com diu el projecte i sobretot reduir l’estalvi 
energètic de totes les instal·lacions municipals. Per l’exposat el NOPP vota a favor i 
reclama acció. 

El regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, agraeix que voti a favor de la proposta a 
la senyora Martí. Està d’acord sobre que volen accions. Tots volen accions, per això el 
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govern ha començat a caminar per a l’aplicació del document. En aquests moments ja 
porten a la pràctica el canvi dels semàfors amb la introducció de lets, i aprofiten 
l’avinentesa d’algunes obres que s’estan executant per substituir lluminàries de vapor 
de mercuri per vapor de sodi. Les làmpades convencionals s’estan substituint per 
models més eficients. Hi ha sistemes de reducció de llum en hores nocturnes, que 
també són significatives, perquè no només és l’estalvi que genera, sinó el seu impacte 
visual, que s’està portant a la pràctica. En aquests moments per primera vegada 
poden disposar d’una comptabilitat energètica municipal i estan renovant sistemes de 
calefacció obsolets, aprofitant les noves tecnologies. 

El senyor Tarrés comparteix amb la senyora Martí la necessitat de continuar accionant 
i treballant en els àmbits més importants.  

També vol indicar d’altra banda, i paral·lelament al PAES, que un dels elements que 
generen més emissions de CO2 és el tema de mobilitat, i tot allò relacionat. En el 
document es treballa amb els edificis municipals, però també segueixen de prop el 
tema de la mobilitat per veure com es pot tirar endavant un Pla director que permeti 
mitigar els efectes que la mobilitat genera amb l’emissió de CO2 i quant a l’impacte 
negatiu que suposa per al municipi. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que és veritat que aquestes mesures 
que ha dit el regidor de Medi Ambient s’estan portant a terme, com els semàfors, però 
amb el tema energètic s’ha d’agafar el toro per les banyes i s’ha de reduir el consum 
energètic de la piscina, del camp de futbol, dels pavellons. Això és el que reduirà el 
CO2 de l’atmosfera.  

El tema dels semàfors està molt bé, però reitera que s’ha d’agafar el toro per les 
banyes i és agafar aquestes tres qüestions fonamentalment. 

El regidor de Medi Ambient manifesta que coincideix amb la senyora Martí per una 
vegada i vol que sàpiga que hi treballaran en el tema i que a més a més comptaran 
amb les aportacions i suggeriments de la senyora Martí. Molt amable. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, vota a favor ja que és necessari i després de 
vist l’estudi de la consultora Greccat, dels tècnics i de la suma de la participació 
ciutadana que també ha pogut dir la seva. Agraeix que el Departament de Participació 
Ciutadana hagi treballat molt bé per lligar tota la informació i que es pogués incloure 
dintre del PAES i tenir la visió del que pensa la ciutadania d’un document com aquest. 

El senyor Martorell agraeix al tècnic senyor Enric Moran la presentació efectuada, que 
hagi participat activament en el redactat i l’hagi portat a terme. Una vegada que ja es 
té el document ara toca, el que tots van manifestar, que es posin tots els mecanismes 
en marxa. El que s’ha realitzat ja està dintre d’aquesta filosofia, que és correcta. Han 
de fer més, que el conveni de Pactes d’Alcalde es continuï mantenint i han d’estar a 
l’aguait, perquè siguin una realitat tots els ajuts que arribin de la comunitat per a 
aquests projectes que han de presentar per a les millores mediambientals i d’estalvi. 

Creu que això ara és el que toca fer. S’han de posar tots els mecanismes que estiguin 
a l’abast de l’Ajuntament. CiU vota a favor perquè entén que això serà així i Parets no 
estarà exclòs d’un projecte tan ambiciós i tan necessari com és el tema 
mediambiental. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, vota a favor. 

El regidor de Medi Ambient agraeix la intervenció del representant de CiU, i vol 
matisar que hi ha acords que generen expectatives i aquest és un. Evidentment quan 
es volen abordar canvis substancials i importants en algunes instal·lacions s’han de 
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trobar recursos i finançament. Estan al davant d’una realitat, que vol dir trobar 
parteners fora de Parets i en aquests moments estan en el marc del conjunt d’altres 
municipis que treballen amb la Diputació de Barcelona a l’expectativa que la pròpia 
Diputació sigui capaç de generar a la seva vegada les inèrcies suficients en el marc 
de la Unió Europea, com per poder aconseguir un finançament europeu, que en 
acabar repercuteixi i redundi en els municipis compromesos, com és el cas de Parets. 
Reitera que coincideix amb el senyor Martorell i li dóna les gràcies per la seva 
intervenció. 

Tots els grups voten a favor. Per això i, 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de juliol de 2008 va acordar l’adhesió al 
pacte d’alcaldes relatiu a la lluita contra l’escalfament de la terra i la signatura d’un 
conveni a l’efecte amb la Diputació de Barcelona. 

Atès que dins de l’esmentat conveni es contemplava el compromís de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès d’elaborar un Pla d’acció d’energia sostenible, d’acord amb les 
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió 
Europea. 

Vist el Pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi de Parets del Vallès, redactat 
per la consultora Greccat. 

Vist el procés participatiu del Pla d’acció iniciat amb la seva presentació pública a 
l’auditori de l’escola de Musica el passat 30 de juny, en què els responsables dels 
equipaments municipals i la ciutadania han pogut fer les seves aportacions a través de 
la Web municipal i les oficines d’atenció ciutadana. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible de Parets del Vallès redactat amb el 
suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, per part de la 
consultora GRECCAT. 

2. Comunicar el present acord al comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea i al president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. 

 

10. Mocions de la Junta de Portaveus 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que la Junta de Portaveus en 
data 22 de setembre de 2009 va acordar per unanimitat les mocions següents: 

“Moció d’adhesió a la celebració 2009 Any Monturiol 

Atès que a l’any 2009 es compliran 150 anys de l’avarament del primer Ictineu de 
Narcís Monturiol, avarat el 1859 i molts coneixen la rellevància d’aquest científic i dels 
seus invents i investigacions. Va construir uns dels primers submarins de la història, i 
va ser el primer que ho va fer sota criteris científics, tal com ho demostra el seu llibre 
“Assaig sobre l’art de navegar per dessota de l’aigua”. 

Atès que Narcís Monturiol no només va destacar pels seus invents submarins, sinó 
que va ser un personatge importantíssim de la història, un home polifacètic que va 
destacar en el camp de la política, el feminisme i com a inventor, però que també es 
va cultivar en altres camps com la filosofia, la pintura o l'astronomia. 
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Atès que com a contemporani d'Ildefons Cerdà i company de lluita d'Anselm Clavé, 
van formar tots tres el nucli central del grup d'intel·lectuals més important del moment i 
van tenir un paper molt destacat en la política catalana de mitjans del segle XIX. 

Atès que en Narcís Monturiol compta, al nostre país, amb moltíssims carrers, instituts i 
fins i tot medalles i condecoracions que duen el seu nom, però a nivell internacional, 
no figura en gairebé cap de les històries de la navegació submarina, ni surt en 
pràcticament cap dels llibres i webs que parlen de 150 anys de l 'avarament de 
l'Ictineu 2009 – ANY MONTURIOL 1859 – 2009 submergibles. 

Atès que creuen que aquest 150 aniversari és el moment escaient per acabar 
d'internacionalitzar el nostre gran inventor.  

Atès que la Comissió Any Monturiol, promoguda per l’Institut Ictineu, Centre Català de 
Recerca Submarina i l’Associació d’Innovadors Narcís Monturiol, impulsa, durant l’any 
2009, la celebració de l’ANY MONTURIOL. 

La Junta de Portaveus, per UNANIMTAT, 

ACORDA: 

1. Adherir-se a l’Any Monturiol i donar ple suport a totes les accions de la Comissió 
Any Monturiol, els objectius de la qual són la celebració del 150è aniversari de 
l’avarada del primer submarí ICTINEU I, construït per Narcís Monturiol, així com 
homenatjar i donar a conèixer internacionalment la figura d’aquest personatge clau en 
la navegació submarina, situar l’inventor en el lloc d’honor que li correspon en la 
història, recuperar la seva memòria i la seva ora, i donar-lo a conèixer d’una forma 
àmplia. 

2. Notificar aquest acord a la Comissió Any Monturiol. 

Parets del Vallès, 17 de setembre de 2009” 

 

“Moció d’adhesió a la declaració mundial de suport en la commemoració del 
centenari Ferrer i Guàrdia 

Atès que el 13 d'octubre de 1909, fou afusellat a Montjuïc Francesc Ferrer i Guàrdia, 
un home que havia dedicat la seva vida a millorar la vida dels altres, mitjançant la 
difusió dels ideals i valors en favor de l’emancipació de la humanitat, sobretot 
mitjançant l'ensenyament. L’"Escola Moderna", fundada l’any 1901, va ser un projecte 
d'aprenentatge racional en llibertat, de notable influència en els medis pedagògics 
més avançats del seu temps: l'aplicació de mètodes moderns i científics de pedagogia 
i la introducció d'una filosofia definidament racionalista, humanitària i antimilitarista. 
Per dur a terme l'educació que es proposa, Ferrer i Guàrdia crea l'editorial de l'Escola 
Moderna, que publicarà més de quaranta volums variats de contingut –des de textos 
elementals de lectura, aritmètica, geografia o gramàtica, fins a tractats més 
complexos– i amb la qual editarà un "Butlletí" mensual, adreçat als pares, i molt 
especialment als mestres, amb traduccions d'obres de pensadors i especialistes 
francesos, belgues, italians i americans en qüestions d'educació i d'higiene. La 
coeducació i l'educació no basada en distincions de classes, seran claus en aquesta 
filosofia.  

Atès que l’atemptat perpetrat el 31 de maig de 1906 per Mateu Morral comportarà la 
detenció i empresonament de Ferrer i, en conseqüència, el tancament de l'Escola 
Moderna. Tot i l’absolució posterior, Ferrer no va poder obrir l’escola i es veié forçat a 
crear  "La Lliga Internacional per a l'Educació Racional de la Infància", organització 
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d’abast internacional, conseqüència lògica dels seus principis universalistes, amb un 
comitè internacional que abastava països com Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica o 
Suïssa. 

Atès que els fets esdevinguts durant la Setmana Tràgica de 1909 portaren Ferrer i 
Guàrdia a ser detingut –acusat de ser l'autor i cap de la revolta– i executat 
posteriorment, després d’un procés judicial militar ignominiós: el dissabte dia 9 
d'octubre es constituí el consell de guerra a la Presó Model de Barcelona per judicar 
Francesc Ferrer. Fins i tot les normes del procediment judicial militar, injustes com són 
envers l'acusat, no foren observades en el seu cas. L'estat de guerra havia cessat feia 
temps, i la llei normal del país havia reprès la seva vigència. Però amb aquesta llei les 
persones acusades de delictes contra l'exèrcit havien de ser jutjades per l'exèrcit, i 
segons un conjunt de disposicions que deixaven el pres en la posició més 
desavantatjosa i, malgrat les manifestacions de protesta que s'organitzaren arreu 
d'Europa,  fou condemnat a mort i afusellat el 13 d’octubre a Montjuïc.  

Atès que la mort de Ferrer i Guàrdia fou un crim comès per l'Estat contra un innocent, 
un acte d'intolerància contra els sectors de la societat que, a començaments de segle, 
maldaven per l'emancipació de la classe obrera, per l'accés de tothom a la cultura i 
per la llibertat de pensament com a primera manifestació de pluralisme. 

Atès que les mobilitzacions en contra d’aquest procés han quedat recollides en la 
memòria històrica de moltes ciutats, així com també el reconeixement a la seva figura 
mitjançant monuments, escoles i escrits per difondre’n l’estudi i l’obra. Així doncs, els 
enemics de Ferrer i Guàrdia el convertiren en un màrtir de la llibertat de consciència. 
Promogut per grups socialistes, liberals i racionalistes, el 5 de novembre de 1911 
s'inaugurà, a Brussel·les, un monument a Ferrer i Guàrdia: un home nu aixecant cap 
al cel una torxa; és a dir, la llum, símbol de la raó. L'any 1984, el monument fou 
traslladat a l'Avinguda Franklin Roosevelt, enfront de la façana principal de la 
Universitat Lliure de Brussel·les. 

Atès que el 13 d'octubre de 1989, el Saló de Cent de la Ciutat de Barcelona fou 
l'escenari d'un homenatge al pedagog d'Alella, promogut per la Fundació Ferrer i 
Guàrdia. L'acte del Saló de Cent fou una ocasió memorable de record de Ferrer i 
Guàrdia, de condemna de la seva mort i de reafirmació de l'actualitat d'algunes de les 
seves propostes i del seu valor com a símbol del lliure pensament. 

Atès que milers de persones es van mobilitzar a París, Roma, Brussel·les i a molts 
altres indrets d’Europa i d’Amèrica per expressar el seu rebuig a la condemna i a la 
mort de Ferrer. Tant a Espanya com fora d'Espanya, Ferrer ha estat sovint anomenat 
"el Dreyfus espanyol". Les semblances entre ambdós "afers" són, veritablement, 
claríssimes.  

Atès que donar suport al centenari Ferrer i Guàrdia comporta que aquest ajuntament 
faci explícit el seu homenatge envers tots aquells i aquelles que han treballat per la 
defensa dels valors de la tolerància, la laïcitat i el progrés, fonaments de la 
convivència civil i de la pau social, eixos d’una democràcia inspirada per la igualtat 
d’accés a les oportunitats, sense distincions ni discriminacions, drets o privilegis fruit 
de l’adscripció dels ciutadans i ciutadanes a qualsevol cosmovisió filosòfica o 
espiritual.  

Atès que la tolerància és el medi natural de vida del pluralisme, un dels valors 
superiors consagrats a l'article primer de la Constitució. La tolerància és el respecte 
als altres i impedeix el racisme, la xenofòbia, el masclisme, el fanatisme ideològic i 
religiós. 
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Atès que la veritable tolerància només pot existir en una societat laica. La laïcitat és 
l'expressió de la pacífica i enriquidora convivència de totes les idees –excloent-ne tan 
sols aquelles que pretenguin imposar-se per la força- expressió, també, de la 
inexistència d'una única veritat amb majúscules, del dret individual i col·lectiu al lliure 
examen de totes les qüestions. 

Atès que les llibertats i els drets civils han de garantir-se a tots els ciutadans en 
igualtat de condicions, cosa que exigeix una actuació fonamental de les 
Administracions públiques per a promoure condicions generals d'igualtat en l'accés a 
la salut, l'habitatge, l'ensenyament, la cultura i el medi natural. 

Atès que el centenari de l’afusellament injust de Francesc Ferrer i Guàrdia, doncs, és 
una data significativa per reprendre el seu testimoni, rememorar la seva figura, 
refermar la vigència del seu pensament i dels valors socials i pedagògics que va 
impulsar. 

Vist l’expedient administratiu de referència, la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar aquesta declaració per a la commemoració del centenari de Ferrer i 
Guàrdia i la seva figura. 

2. Donar suport als actes commemoratius del centenari Ferrer i Guàrdia al conjunt de 
Catalunya amb una aportació genèrica de 600 € a la Fundació que porta el seu nom. 

3. Prestar col·laboració i ajut en les iniciatives del Centenari, així com a les dirigides a 
recuperar i compendiar els fons documentals i arxivístics de la vida i obra de Ferrer i 
Guàrdia i a  preservar el record del Pedagog i lliurepensador al municipi. 

Parets del Vallès, 17 de setembre de 2009” 

 

11. Precs i preguntes 

11.1. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i prega 
que el sector comercial que es veu afectat per les obres, com el carrer Sant Antoni i 
d’altres, tinguin algun tipus de bonificació en els impostos tal com es va fer en 
l’avinguda de Lluís Companys.  

11.2. La senyora Martí prega que es pengin a la web les actes de les juntes de 
govern, perquè puguin ser consultades. 

11.3. La senyora Martí prega que la Policia Local faci algun tipus de vigilància en les 
zones que estan en obres, ja que pel fet d’estar en obres no es pot passar amb els 
vehicles i per tant seria bo que la Policia fes alguna ronda a peu. 

11.4. La senyora Martí pregunta com està la qüestió que s’ha plantejat aquí alguna 
altra vegada sobre el bar del pavelló, ja que és una necessitat important ara que torna 
a començar la temporada esportiva. 

11.5. La senyora Martí indica que fa pocs dies s’han produït en els Horts del Rector 
furs en sis habitatges. Aquesta és la informació que li ha arribat. Pregunta com s’està 
canalitzant el tema. Si hi ha alguna pista sobre aquesta qüestió i si s’ha adoptat algun 
tipus de mesura, tot i que sap que és un tema difícil, però és sorprenent i espectacular 
que en pocs dies hi hagi hagut sis robatoris en una mateixa zona. 

11.6. La senyora Martí pregunta com està el nivell d’ocupació de la Marineta, perquè 
creu que és molt baixa l’ocupació d’aquest espai tan grandiós. Tenen les dades de 
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l’any passat i han observat que el nivell d’ús i ocupació d’una instal·lació tan important 
és molt baix. 

11.7. La senyora Martí indica que el NOPP ha rebut un conjunt d’explicacions 
respecte a les preguntes exposades en un altre Ple relatives a l’aportació econòmica 
realitzada per a la celebració d’un concert de gòspel a l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, pel tema de la fibromiàlgia. De la resposta li ha sorprès molt un paràgraf 
que diu que el 98% de la població femenina està afectada per aquesta malaltia i el 2% 
de la masculina. Si això és així, alguna cosa falla en les dades. Llegeix textualment la 
resposta: “És una malaltia emergent que afecta al 98% de la població femenina i el 
2% de la masculina”. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, i respon que 
respecte al tema de les obres, suposa que es deu referir a les del carrer Sant Antoni. 
Pren nota i que es farà un seguiment. Entén que no és una pregunta o reclamació 
sobre la senyalització, sinó comprovar el civisme o incivisme. 

Quant als fets delictius dels Horts del Rector, explica que la Policia Local a dia d’avui 
només té coneixement de tres casos. Dos ocorreguts durant les passades vacances 
d’estiu al mes d’agost i l’altre d’ahir al migdia, entre les 11 i les 12 h. No en té 
coneixement de cap altre cas més. Potser la resta l’han denunciat als mossos 
d’esquadra.  

La presidència indica que respecte a la bonificació dels comerciants, indica que en la 
última reunió que va tenir lloc per explicar el procés d’execució de les obres, ja es va 
comentar el tema de les bonificacions als comerciants i els residents per la qüestió 
dels guals i pàrkings. Afegeix que la resta de preguntes es contestaran per escrit. 

11.8. El regidor de CiU, el senyor Martorell, prega que els rebuts de l’aigua es puguin 
pagar mitjançant el caixer automàtic, ja que avui en dia és un servei que funciona molt 
bé amb altres rebuts. 

11.9. El senyor Martorell indica que de les obres dels onze projectes, que estan totes 
bastant en marxa, hi ha una que li preocupa que és la del primer tram que es va iniciar 
al carrer Sant Antoni, que teòricament va començar a l’estiu i que l’execució havia de 
ser ràpida. Veu que les obres s’han enquistat una mica. Pregunta quina previsió hi ha 
d’acabar el primer tram. Al seu grup no li preocupa el segon, perquè entén la seva 
dificultat i problemàtica, sinó el primer que en principi eren voreres, arbrat, i diverses 
xarxes. L’obra sembla bastant avançada, però ho vol saber pel tema de la mobilitat 
tan important que passa per aquest tram. Afegeix que es va dir que les obres del 
primer tram s’acabarien a l’agost. 

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, respon que faran les gestions oportunes i 
trucaran a la companyia CASSA per saber si és possible que els rebuts de l’aigua es 
paguin a través del caixer automàtic i si ja s’està fent en altres municipis. Afegeix que 
les noves tecnologies han d’arribar a l’Administració l’abans possible. 

La presidència explica que respecte a la primera fase de les obres del carrer Sant 
Antoni, ha de dir que en la primera fase hi ha dues fases. Una que ja hauria d’estar 
acabada pel ritme que porta, però moltes vegades es vol utilitzar el mateix servei i 
aprofitar si s’ha de treure l’asfalt, treure-ho tot d’una vegada. La segona fase de la 
primera fase són les obres del carrer del Cementiri en avall, en què s’ha de treballar la 
part del mur. 

La presidència continua explicant que el ritme que s’ha portat no ha pogut ser més 
ràpid, ja que és una obra complexa. Els treballs iniciats des del carrer Sant Antoni al 
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carrer la Fàbrica fins a l’avinguda de Lluís Companys, inicialment es comptava 
instal·lar cada dia uns 40 m de tub i només en porten 20 m, perquè hi ha molts serveis 
i alguns es rebenten. És una situació complexa i per això el termini d’execució no serà 
el previst i s’ha sol·licitat un aplaçament d’aquesta segona fase de les obres al 
Ministeri d’Administracions Públiques. 

11.10. La regidora del PP, la senyora Rueda, i explica que la vorera del carrer Alfons 
XIII, cantonada amb l’avinguda de Catalunya, hi ha just a la vorera dos forats de terra, 
que poden ser perillosos, i que ara serveixen d’ús i gaudiment dels gossos que 
passegen. Pregunta quina solució es donarà. 

La presidència respon que el regidor de Serveis en pren nota i prendrà les mesures 
adients. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i manifesta que al marge que s’estudiarà 
amb més detall, en principi hi ha una qüestió que semblaria una mica impelitiva sobre 
el que comenta la senyora Martí en el tema de les actes de la Junta de Govern, ja que 
com aquestes sessions no són públiques, l’acta no deixa de ser un reflex de la sessió, 
per això en principi sembla que no es puguin penjar públicament a la web, però al 
marge d’això ho estudiarà amb més detall, ja que sembla que aniria bé que es pogués 
fer.  

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


