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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 24 de gener de 2008 
Horari: de 20.05 h a 21.45 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 
Susanna Villa Puig, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor  
Francisco Pulido Sánchez, regidor i portaveu del grup de CiU 
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 
 
Excusa l’assistència 

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

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar, si escau, els esborrany de les actes de les sessions anteriors. 

 

 Serveis Generals 

2. Donar compte del compromís del corredor de BÚS EXPRÉS de la Vall del 
Tenes.  

3. Aprovar, si procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al 
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

4. Acordar, si correspon, el nomenament de la representant municipal al 
Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) a la senyora Sònia Lloret 
Mas. 
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5. Aprovar, si escau, la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, de suport al disseny i l’activació de l'Oficina Local 
d'Habitatge del municipi de Parets del Vallès, així com el programa de 
treball i els documents annexos. 

 

 Serveis Territorials 

6. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern, relatiu a la inclusió 
de diverses actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-
2012. 

7. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector 
UP-7. 

8. Acordar, si procedeix, l’aprovació de la definició de la trama urbana  
comercial. 

 
9. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, els esborrany de les actes de les sessions 
anteriors 

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels 
dies 8 de novembre i 20 de desembre de 2007. 

 

Serveis Generals 

2. Donar compte del compromís del corredor de BÚS EXPRÉS de la 
Vall del Tenes 

La presidència dóna compte al Ple del compromís del corredor de BÚS EXPRÉS 
de la Vall del Tenes. 

Explica que les poblacions de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliça 
d’Amunt, Lliça de Vall i Parets del Vallès tenen la voluntat de presentar dins de les 
actuacions comarcals del Pla únic d’obres i serveis 2008-2012, l’execució de 
l’actuació del BUS EXPRES. 

S’ha mantingut una reunió prèvia amb la Direcció General de Mobilitat per 
encarregar un estudi més complet dels costos i la posada en funcionament de la 
línia, que pot ajudar principalment a la connexió de la Vall del Tenes amb 
Barcelona. 

Per tant i, 

“Vista la proposta de servei de BÚS EXPRÉS del corredor de la Vall del Tenes 
presentada per l’Associació per a la promoció del Transport Públic, PTP. 

Vist que en data 17 de setembre de 2007 els alcaldes de les poblacions de Bigues i 
Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliça d’Amunt, Lliça de Vall i Parets del Vallès 
van signar el compromís del corredor del BUS EXPRÉS de la Vall del Tenes, 
d’acord amb el document de compromís que s’adjunta. 
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Atesa la voluntat de presentar dins de les actuacions comarcals del Pla únic 
d’obres i serveis 2008-2012, l’execució de l’esmentada actuació del BUS EXPRES. 

El Ple de l’Ajuntament, 

1. Pren coneixement del COMPROMÍS DEL CORREDOR DE BÚS EXPRES DE 
LA VALL DEL TENES signat en data 17 de setembre de 2007 pels alcaldes de les 
poblacions de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliça d’Amunt, Lliça de 
Vall i Parets del Vallès, d’acord amb el document adjunt. 

2. Traslladar el present acord als ajuntaments interessats, al Consell Comarcal i a 
la Direcció General de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya.” 

Annex 
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3. Aprovar, si procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011 

La presidència explica que en la comissió informativa es va explicar que són dues 
les vies de finançament i subvenció dels ajuntaments en la legislatura. La primera, 
que el senyor Mingote explicarà més endavant, relativa a les subvencions 
sol·licitades al Pla únic d’obres i serveis 2008-2012, i la segona via és a través de 
la Diputació de Barcelona, mitjançant la Xarxa de Barcelona Municipis de qualitat 
2008-2011. 

Proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès i altres organismes 
autònoms depenents de l’Ajuntament, com la Societat HabitaParets, SL i el 
Patronat Municipal d’Ensenyament al Protocol General del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

La presidència continua explicant que en les dues últimes legislatures l’equip de 
govern ha destinat la subvenció al Projecte d’ampliació del pavelló i en aquesta es 
destinarà a l’espai del Parc Fluvial, que està al voltant del pavelló. Afegeix que en 
el seu moment es donarà compte al Ple de la concertació del protocol. 

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

La Diputació de Barcelona en sessió plenària de 20 de desembre de 2007 va 
aprovar i invitar tots els municipis a adherir-se al Protocol General del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 

Examinat l’esmentat protocol resulta convenient per a l’Ajuntament la seva adhesió. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès al Protocol General del 
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona el 20 de desembre de 2007. 

2. Autoritzar l’adhesió de la societat HabitaParets, SL i el Patronat Municipal 
d’Ensenyament. 

3. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’execució de l’acord. 

4. Traslladar aquest acord al Servei de Govern Local de la Diputació de Barcelona 
perquè faci efectiu aquest compromís. 

 

4. Acordar, si correspon, el nomenament de la representant municipal 
al Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) a la senyora Sònia 
Lloret Mas 

La presidència proposa nomenar representant municipal al Consorci per a la 
Normalització Lingüística (CPNL) a la senyora Sònia Lloret Mas. 

La presidència indica que es donarà compte a les comissions Generals, Territorials 
i Personals de les actuacions i dels acords generals dels consorcis, que tinguin una 
implicació directa amb l’Ajuntament. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 
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Atès l’escrit del Consorci per a la Normalització Lingüística, de 18 de desembre de 
2007, en què sol·licita el nomenament d’un representant de l’Ajuntament en el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

Atesa la necessitat de procedir al nomenament i en compliment del que disposa 
l’article 38 del RD 2568/1986, del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Nomenar representant municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) a la senyora Sònia Lloret Mas. 

2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). 

 

5. Aprovar, si escau, la signatura d’un conveni marc de col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, de suport al disseny i l’activació de 
l'Oficina Local d'Habitatge del municipi de Parets del Vallès, així com el 
programa de treball i els documents annexos 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i 
explica que la Diputació de Barcelona ha assumit el compromís de millorar les 
condicions d’accés i exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control 
de les activitats productives en el marc d’un model de creixement urbanístic 
sostenible. Per fer efectiu el compromís de cooperació sobretot amb els ens locals 
es concreta la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica, 
que es reflecteix en un catàleg. 

S’ofereix als diferents ens locals un programa complet de cooperació en matèria 
d’urbanisme, habitatge i activitats productives en diferents àmbits d’actuació, que 
es tradueix en unes clàusules i un catàleg per signar un conveni. 

El senyor Mingote continua explicant que l’objecte del conveni és l’establiment d’un 
marc de cooperació amb la Diputació de Barcelona i l’ens local intervinent, que doni 
lloc a la concreció d’una o diverses de les actuacions contingudes al catàleg que 
ara passarà a detallar. 

Són moltes les opcions per acollir-se dintre d’aquest conveni. En principi 
l’Ajuntament té un especial interès en desenvolupar el Pla local d’habitatge, tot i 
que durant els últims anys s’han fet diferents prospeccions en el Pla d’habitatge 
assequible. S’ha planificat i ara es té una figura legal, que pot donar forma al que 
s’ha fet. Un altre aspecte important és l’Oficina Local d’Habitatge. 

Explica que referent al Pla local d’habitatge hi ha un apartat a la Llei d’hisendes 
locals d’habitatge, que és fonamental i al qual l’Ajuntament s’acollirà. Determina 
que el Pla local d’habitatge té per objecte definir el Pla d’actuació dels diferents ens 
locals, en aquest cas, l’Administració, en matèria d’habitatge a curt i mitjà termini, i 
a través d’un instrument de caràcter tècnic que recull la voluntat local. Aquest és un 
dels objectes del conveni, a més dels diferents estudis sectorials i diversos 
assessoraments que ofereixen. 

Dintre dels estudis sectorials que es treballen, en un dels estudis sobre la detecció 
dels habitatges susceptibles d’actuacions de rehabilitació, i amb aquest conveni es 
podrà donar efecte. 
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Un altre punt important és la implantació dels serveis d’habitatge, en què entra el 
suport econòmic i de disseny pel que entenen com a Oficina Local d’Habitatge. 

El disseny i l’activació de les oficines locals d’habitatge és un instrument operatiu 
que l’organització local destina a utilitzar com a punt d’informació en la gestió dels 
serveis, que va paral·lel amb el Pla local d’habitatge, és a dir, deriva pràcticament 
un de l’altre. 

El senyor Mingote continua explicant que l’interès d’aquest conveni amb efectes 
més pragmàtics dóna la possibilitat que per al desenvolupament del Pla local 
d’habitatge es rebi una subvenció del 75% del cost total. 

Per l’exposat, proposa la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, de suport al disseny i l’activació de l'Oficina Local 
d'Habitatge i facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura del 
conveni, a més de notificar el l’acord a la Direcció de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.  

Intervé el regidor de CiU, el senyor Pulido, i manifesta que el seu grup creu la 
signatura del conveni marc amb la Diputació de Barcelona reportarà 
assessorament tècnic, alguns projectes, catàlegs i retribucions econòmiques per 
als projectes. És una opció més per ajudar a desenvolupar l’Oficina d’Habitatge del 
municipi, que aviat començarà a funcionar, per això CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el conveni posa “Pla d’actuació 
per al mandat 2004-2007”. Suposa que és una errada, ja que estan al 2008. S’ha 
d’especificar que el pla s’ha prorrogat, que hi ha un pla nou o que les bases són les 
mateixes.  

En el desenvolupament de tots els apartats, que mitjançant aquest conveni es 
poden adherir, de suport tècnic, jurídic, etc. Hi ha alguns apartats al final que en la 
part de suport específic per l’assistència en la tramitació d’expedients d’activitats. 
Suposa que existeix la possibilitat que la Diputació pugui algun dia realitzar la 
tramitació dels procediments administratius de la intervenció integral de 
l’Administració Ambiental. És a dir i en resum, els expedients d’activitats. 

Avui s’acorda el marc i l’annex relatiu al tema de l’Oficina de Disseny i Activació del 
Pla Local. Aquest apartat i d’altres estan a dins del propi document, per això el 
NOPP creu que és necessari que es notifiqui o se’n doni compte, perquè no sap si 
després les competències per realitzar ampliacions del conveni o annexes 
continuen sent del Ple, com és el cas d’avui, que s’acorda al Ple, o poden estar 
delegades a la Junta de Govern. Si és així demana que qualsevol apartat nou que 
se sumi a la signatura del conveni s’acordi pel Ple o es doni compte. 

La senyora Martí continua explicant que podrien discrepar en alguns apartats 
respecte a l’assumpció del conveni, no és el cas de l’annex. Fetes aquestes 
matisacions el NOPP vota a favor. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, explica que es fa un 
desglossament molt gran de les diverses possibilitats d’acollir-se a diferents parts 
del conveni. No hi ha cap problema en què passi per la Junta de Govern i el Ple 
qualsevol punt al qual s’adhereixi l’Ajuntament. 

L’Ajuntament s’acollirà a molts apartats, sobretot als relatius al desenvolupament 
de les dues accions més importants com és el Pla d’habitatge i el desenvolupament 
de l’oficina. 
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Hi ha algunes de les oficines que tenen molta més autonomia i més possibilitats de 
desenvolupament de diferents tasques, però probablement no es farà ús del suport 
sobretot tècnic que dóna la Diputació. En cas de fer-ne i agafar algun d’aquests 
apartats es portarà al Ple per al seu debat. 

Tots els grups voten a favor, per tant i,  

Atès que la Diputació de Barcelona ha assumit el compromís de millorar les 
condicions d’accés i exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control 
de les activitats productives en el marc d’un model de creixement urbanístic 
sostenible, i assumeix que aquest és un dels reptes que afronten els pobles i 
ciutats de Catalunya, i que l’actuació dels poders públics ha de ser conjunta, ferma 
i decidida en aquest camp. 

Atès que per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de la Diputació de 
Barcelona amb els ens locals es concreta en la prestació d’assistència i cooperació 
tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de promoció i gestió de l’urbanisme, 
l’habitatge i d’altres activitats connexes o relacionades, així com en l’àrea 
d’intervenció en les activitats i instal·lacions productives. 

Atès que amb aquest plantejament la Diputació de Barcelona, a través de la 
direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, ofereix als ens locals un 
programa complet de cooperació en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats 
productives en diferents àmbits d’actuació. 

Atès que l’Ajuntament de Parets ha sol·licitat assistència a la Diputació de 
Barcelona perquè doni suport al disseny i l’activació de l’Oficina Local d’Habitatge 
de Parets del Vallès. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la signatura d’un conveni marc de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, de suport al disseny i l’activació de l'Oficina Local d'Habitatge del 
municipi de Parets del Vallès, així com el programa de treball i els documents 
annexos. 

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

3. Notificar el present acord a la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats de la Diputació de Barcelona.  
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ANNEXOS 

ANNEX I 
 
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 

Dades identificatives 
Codi conveni: <codi> 
Ens local que signa el 
conveni: Ajuntament de Parets del Vallès 

Tipus de suport Suport tècnic/jurídic/econòmic 
Servei Gestor de la 
Diputació: 

Direcció de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats 

 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
Diputació de 
Barcelona   

 
� Il·lma. Sra. Anna Hernández Bonancia, Presidenta delegada de l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de 
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 
de 6 de setembre de 2007 (BOPB núm.227, del 21.9.2007). 

 
Ajuntament de 
Parets del Vallès 
 

 
� Il·lm. Sr. Joan Seguer i Tomàs, Alcalde de l’Ajuntament de Parets del 

Vallès, degudament facultat per aquest acte, assistit pel, Secretari 
accidental de la Corporació,  Sr. Josep M. Amorós i Bosch. 

 
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària en la representació en 
que actuen i, a l’efecte, 
 

M A N I F E S T E N 
 
I.- El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 
local, així com el Títol VII del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atorguen a les diputacions 
competències d’assistència i cooperació als municipis. 
 
II.- De conformitat amb les atribucions que l’esmentada normativa confereix a les 
diputacions i en concordància amb el Pla d’Actuació per al Mandat 2004-2007 de la 
Diputació de Barcelona, aquesta assumeix el compromís de millorar les condicions d’accés 
i exercici del dret a un habitatge digne i d’implantació i control de les activitats productives 
en el marc d’un model de creixement urbanístic sostenible, assumint que és aquest un dels 
reptes que afronten els nostre pobles i ciutats i que l’actuació dels poders públics ha de ser 
conjunta, ferma i decidida en aquest camp. 
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III.- Per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de la Diputació de Barcelona amb els 
ens locals es concreta en la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i 
econòmica en les àrees de promoció i gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres activitats 
connexes o relacionades, així com en l’àrea d’intervenció en les activitats i instal·lacions 
productives. 
 
IV.- Amb aquest plantejament la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, ofereix als ens locals un programa complet de 
cooperació en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats productives a través dels següents 
àmbits d’actuació: 
 

• Disseny de Polítiques locals d’habitatge 
• Estudi i desenvolupament de promocions d’habitatges 
• Implantació de serveis d’habitatge 
• Planejament  i gestió urbanística sostenible  
• Intervenció en barris amb necessitats d’atenció especial 
• Intervenció integral en les activitats productives 

 
V.- Com sigui que l’ens local intervinent ha sol·licitat assistència a la Direcció de Serveis per 
tal d’endegar determinades actuacions que responen als objectius de la Diputació de 
Barcelona i s’inscriuen en els àmbits d’actuació esmentats, es fa necessari establir un marc 
de col·laboració estable entre la Diputació de Barcelona i el referit ens local per tal 
d’impulsar aquestes actuacions en funció de les disponibilitats i recursos d’ambdues 
institucions. 
 
Per tot això, ambdues parts es subjecten a les següents  

 
 

C L À U S U L E S  
 
PRIMERA. – Objecte del conveni i catàleg de serveis. 
 
Objecte del conveni. L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’ens local intervinent que donarà lloc a la concreció d’una o 
varies de les  actuacions que estan contingudes al següent catàleg. 
 
Si l’ens local decideix demanar alguna de les prestacions contingudes en aquest catàleg, 
haurà de formalitzar una sol·licitud a la Direcció de Serveis, el qual en donarà la conformitat 
en funció de les disponibilitats tècniques i pressupostàries. 
 
CATÀLEG DE SERVEIS 
 
 
P. DISSENY DE POLÍTIQUES LOCALS D’HABITATGE 
 

P.1 Pla Local d’Habitatge 
 

 
El Pla Local d’Habitatge té per objecte definir el 
programa d’actuació de l’ens local en matèria 
d’habitatge a curt i mig termini, a través d’un 
instrument de caràcter tècnic que reculli la 
voluntat local. 
 
El PLH defineix les estratègies i concreta les 
actuacions a promoure o desenvolupar des del 
govern local en relació al sòl i al sostre 
residencial, existent o de nova creació per un 



                                                               
 
 

 
 

  
                               

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 

 

període d’entre quatre i sis anys, amb l’objecte 
de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans 
a gaudir d’un habitatge digne en condicions 
assequibles. 
 

P.2 Estudis Sectorials 
 

 
Estudis i treballs relatius al coneixement, 
interpretació o intervenció en l’àmbit de 
l’habitatge, vinculats o no a la redacció o 
implementació del PLH (projeccions 
demogràfiques, estudis estadístics i sociològics, 
treballs de camp, etc.). 
 

P.3 Assessorament 
Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i 
orientació en qüestions diverses dins aquest 
àmbit d’actuació. 

P.4 Suport de Continuïtat 

 
Suport a l’execució dels Plans Locals 
d’Habitatge, col·laborant amb l’ens local en el 
desplegament i implementació del Pla, i 
coordinant la intervenció de la Direcció de 
Serveis en les diverses actuacions que 
participin. 
 

 
 
H. ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE PROMOCIONS D’HABITATGE 
 

 
H.1 Promocions  concertades 
 

 
Foment, seguiment i supervisió de promocions 
d’habitatge protegit (de venda o de lloguer) 
concertades entre l’ens local i els operadors, públics o 
privats, sota el protocol d’actuació definit per la 
Direcció de Serveis. 
 

 
H.2 Estudis sectorials 

 
Estudis i treballs sectorials vinculats a promocions 
d’habitatge, com estudis previs, projectes 
arquitectònics, aixecaments topogràfics, estudis 
geotècnics,  i altres treballs tècnics, jurídics o 
econòmics vinculats a la definició d’una promoció. 
 

 
H.3 Assessorament 
 

 
Assistència tècnica a l’ens local i orientació en 
qüestions diverses dins aquest àmbit d’actuació. 
 

 
 
S. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS D’HABITATGE 
 

 
S.1 Oficines Locals d’Habitatge 

 
Disseny i activació d’Oficines Locals d’Habitatge, 
instrument operatiu de l’organització local destinat a 
actuar com a punt únic d’informació i gestió dels 
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serveis d’habitatge. Aquesta actuació es 
desenvoluparà com a conseqüència de la redacció 
del PLH, qui ha de justificar i motivar la seva 
necessitat. 
 
En municipis les característiques dels quals justifiquin 
a priori la necessitat d’una OLH, la participació de la 
Direcció de Serveis en el seu disseny i activació 
vindrà supeditada al compromís de l’ens local 
d’elaborar un PLH de forma simultània. 
 

 
S.2 Actuacions específiques 

 
Disseny i activació d’actuacions específiques en 
l’àmbit dels serveis d’habitatge, derivades de 
problemàtiques o necessitats que no justifiquin o 
complementin l’existència d’una OLH. 
 
 

 
S.3 Assessorament 
 

 
Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i orientació 
en qüestions diverses dins aquest àmbit d’actuació. 
 

S.4 Suport de Continuïtat 

 
Suport a la coordinació, l’intercanvi i la col·laboració 
d’Oficines Locals d’Habitatge, fomentant el treball en 
xarxa, l’equilibri territorial i l’equitat en la prestació 
dels serveis d’habitatge. 
 

 
 

 

U. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIQUES SOSTENIBLES 

 

 

U.1 Instruments de 
planejament, gestió i política 
del sòl i habitatge 

 

 

Redacció d’instruments de planejament (general i 
derivat), de gestió urbanística, de política de sòl i 
habitatge, i de tots aquells altres instruments 
contemplats en la legislació vigent vinculats a 
l’ordenació i desenvolupament del sòl i destinats 
prioritàriament a la promoció de sòl residencial per 
al foment de l’habitatge assequible. 

 

 

U.2 Estudis sectorials 

 

 

Estudis i treballs específics –complementaris o no 
al desenvolupament d’instruments de planejament 
i gestió-: aixecaments topogràfics, estudis 
sociodemogràfics, informes ambientals, estudis de 
viabilitat d’àmbits de planejament i/o gestió, 
auditories urbanístiques, constitució del Patrimoni 
Públic de Sòl i Habitatge, entre d’altres. 
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U.3 Assessorament 

 

Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i 
orientació en qüestions diverses dins aquest àmbit 
d’actuació. 

 

 
 
B. INTERVENCIÓ EN BARRIS AMB NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL 
 
 
B.1 Projectes d’intervenció 
integral 
 

Redacció de projectes d’intervenció integral, en el 
marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny, i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
B.2 Estudis sectorials 
 

 
Estudis i treballs específics relatius al coneixement, 
anàlisi o intervenció en l’àmbit de la millora urbana, 
vinculats o no a la redacció o implementació del 
Projecte d’intervenció integral. 
 

 
B.3 Assessorament 
 

 
Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i orientació 
en qüestions diverses dins aquest àmbit d’actuació. 
 

B.4 Suport de Continuïtat 

 
Suport a l’execució dels Projectes d’Intervenció 
Integral, col·laborant amb l’ens local en el 
desplegament i implementació del projecte, i 
coordinant la intervenció de la Direcció de Serveis i 
d’altres àrees de la Diputació de Barcelona (Taula per 
la Millora Urbana) en les diverses actuacions que 
participin. 
 

 
 
A. INTERVENCIÓ INTEGRAL EN LES ACTIVITATS PRODUCTIVES 
 

A.1 Censos d’Activitats 

 
Els censos d’activitats tenen com objecte 
proporcionar a l’ens local la informació 
necessària sobre les activitats existents en el 
municipi subjectes a intervenció 
administrativa, per poder prendre les 
decisions i iniciatives oportunes conduents a 
la correcta gestió de les activitats. Aquesta 
informació pot servir també per altres 
actuacions d’interès municipal. 
 
Els censos incorporen, també, la informació 
cartogràfica necessària amb possibilitat de 
vinculació amb un SIG municipal. 
 

A.2 Gestor d’expedients d’activitats 

 
Aquesta eina informàtica té com a objectiu 
ajudar als municipis a tramitar de manera 
òptima els expedients d’activitats 
classificades i innòcues regulats a la llei 
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral 
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de l’Administració Ambiental (LIIA) la seva 
normativa de desplegament i el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny 
(ROAS). Els procediments s’han implementat 
seguint l’ordenança tipus de la Diputació de 
Barcelona reguladora de la intervenció 
integral de l’Administració Municipal en les 
activitats i instal·lacions. 
 
Els ajuntaments accedeixen a la utilització 
del GEA mitjançant la cessió del dret d’ús per 
part de la Diputació de Barcelona. 
 

A.3 Assessorament 

 
Assistència tècnica i jurídica en tot allò que fa 
referència al sistema d’intervenció integral en 
les activitats i en les instal·lacions. 
 

A.4 Tramitació dels procediments 
administratius regulats a la LIIAA 

 
Gestió per compte dels ens locals de la 
tramitació dels procediments administratius 
regulats a la LIIA. 
 

 
 
SEGONA.- Tipus de Suport 
 
L’actuació de la Diputació de Barcelona pel que fa als serveis inclosos en aquest conveni, 
s’instrumentarà en base a cinc tipus de suport: 
 

 

1. SUPORT TÈCNIC I JURÍDIC 

 

 

La Diputació de Barcelona es fa càrrec del 
desenvolupament de l’actuació, amb mitjans 
propis o mitjançant contractació externa. 

 

1.1 Compromisos de l’ens local 

 

• Designar un interlocutor polític i tècnic. 

• Aportar la informació requerida. 

• Aportar el posicionament de l’ens local 
en relació als continguts. 

• Informar els treballs lliurats en els 
terminis establerts. 

• Aprovar, tramitar i inscriure, si s’escau, 
el document resultant. 

 

1.2 Compromisos de la Diputació de 
Barcelona 

 

• Designar un interlocutor tècnic. 

• Definir el contingut de l’actuació, de 
comú acord amb l’ens local. 
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• Informar a l’ens local del procediment 
de contractació (en cas de contractació 
externa). 

• Desenvolupar tècnicament l’actuació, ja 
sigui amb mitjans propis o mitjançant 
contractació externa amb supervisió de 
l’actuació. 

 

1.3 Atorgament de l’assistència 

 

L’assistència es formalitzarà mitjançant 
resolució administrativa. 

 

 

2. SUPORT TÈCNIC I JURÍDIC AMB 
CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA 
 

 
La Diputació de Barcelona es fa càrrec del 
desenvolupament de l’actuació, amb mitjans 
propis o mitjançant contractació externa, i l’ens 
local abona part o la totalitat del seu cost. 
 

2.1 Compromisos de l’ens local 
 

 
• Els mateixos que en l’apartat 1.1 i, 
• Fer efectiva l’aportació econòmica en els 

termes establerts. 
 

 
2.2 Compromisos de la Diputació de 
Barcelona 
 

• Els mateixos que en l’apartat 1.2 

2.3 Atorgament de l’assistència  

 
L’atorgament de l’assistència s’efectuarà 
mitjançant resolució administrativa, prèvia 
acceptació de l’aportació econòmica segons 
document 2 d’aquest conveni. 
 

2.4 Contraprestació econòmica 

 
La Diputació de Barcelona, per a la prestació 
dels serveis que es detallen a continuació, fixa 
l’aportació econòmica per part de l’ens local com 
a contribució a les despeses assumides: 
 

 
CATÀLEG DE SERVEIS 

 
APORTACIÓ 

P. Disseny de Polítiques 
Locals d’Habitatge 

P.1 Pla Local 
d’habitatge - 25% del pressupost del Pla 

U. Planejament i gestió 
urbanístiques sostenibles 

U.1 Instruments de 
planejament, gestió i 
política del sòl i 
habitatge 

- 25% del pressupost de l’actuació 
- 100% quan es tracti d’instruments 

de     planejament i gestió amb 
aplicació de quotes urbanístiques 

B. Intervenció en barris 
amb necessitat d’atenció 
especial 

B.1 Projectes 
d’intervenció integral 

- 25% del pressupost de l’actuació 
 

A. Intervenció integral en A.1 Censos - 25% del pressupost del cens 
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A.2 GEA  - 600 € per primera instal·lació 
- 600 € per posteriors adaptacions 

A.3 Suport a la 
tramitació de llicències 
de parcs eòlics 

- 10% de l’import de la liquidació 
definitiva de l’ICIO 

les activitats productives 

A.4 Tramitació dels 
procediments 
administratius regulats 
a la LIIAA 

- 25% de la taxa municipal 
corresponent 

 

3. SUPORT ECONÒMIC 

 
L’ens local es fa càrrec del desenvolupament de 
l’actuació, amb mitjans propis o contractació 
externa, i la Diputació de Barcelona abona part o 
la totalitat del seu cost. 
 

3.1 Compromisos de l’ens local 
 

 
• Designar un interlocutor polític i tècnic. 
• Definir el contingut de l’actuació, en 

base als continguts tècnics i 
metodològics de l’Institut. 

• Desenvolupar tècnicament l’actuació, ja 
sigui amb mitjans propis o mitjançant 
contractació externa, amb supervisió de 
l’actuació. 

• Facilitar les eines de seguiment a 
l’interlocutor tècnic de la Direcció de 
Serveis. 

• Aprovar, tramitar i inscriure, si s’escau, 
el document resultant. 

• Justificació de la despesa efectuada. 
 

 
3.2 Compromisos de la Diputació de 
Barcelona 
 

 
• Designar un interlocutor tècnic. 
• Informar els treballs lliurats en els 

terminis establerts. 
• Fer efectiva l’aportació econòmica de la 

Direcció de Serveis en els termes 
recollits en el document corresponent. 

 

3.3 Atorgament de l’assistència 

 
L’assistència s’atorgarà en el marc de la 
normativa continguda en l’Ordenança General 
de Subvencions establerta per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Als anterior efectes, l’ens local actuarà amb 
sotmetiment a les previsions de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i a 
la normativa de desplegament reguladora, 
desenvolupada per la Diputació de Barcelona, 
bàsicament continguda en l’Ordenança General 
de Subvencions, aprovada pel Ple Corporatiu en 
sessió de data 25 de novembre de 2004 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, número 297, de data 11 de desembre 
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de 2004. 
 
El lliurament de la subvenció s’efectuarà en 
funció de l’assoliment dels objectius previstos i 
condicionada a la presentació i acceptació de la 
documentació acreditativa (documents 4 i 5 
annexos a aquest conveni). 
 

 

4. SUPORT ESPECÍFIC PER A LA 
PROMOCIÓ D’HABITATGE 
PROTEGIT 

 
La Diputació de Barcelona es fa càrrec de la 
gestió per a la  promoció d’habitatge protegit que 
inclou: l’encomanda de gestió per a la selecció 
d’entitats a través del Registre d’entitats i per a la 
proposta d’adjudicació de la promoció. També 
inclou el seguiment de l’elaboració i execució del 
projecte, així com l’adjudicació d’habitatges als 
ciutadans. 
 

4.1. Compromisos de l’Ajuntament 

 
• Designar un interlocutor polític i tècnic. 
• Aportar la informació requerida sobre la 

disponibilitat del sòl que es destini a la 
promoció d’habitatge. 

• Aprovar l’estudi previ corresponent a la 
promoció.  

• Aprovar l’encomanda de gestió, sense 
necessitat de publicació al BOPB (tràmit 
complert amb la publicació efectuada per la 
Diputació de Barcelona).  

• Adoptar l’acte definitiu d’adjudicació de 
l’empresa seleccionada i, en el seu cas, 
l’aprovació de la cessió del sòl a edificar. 

• Formalitzar la contractació. 
 

4.2. Compromisos de la Diputació de 
Barcelona 

 
• Designar un interlocutor tècnic. 
• Definir el programa de treball i les condicions 

d’execució, de comú acord amb l’ens local. 
• Redactar un estudi previ. 
• Desenvolupar l’actuació, mitjançant la 

preparació dels Plecs i la selecció de l’entitat 
adjudicatària d’entre les que formen el 
Registre d’entitats. 

• Seguiment i control de la realització del 
projecte, de l’execució de les obres i del 
procés d’adjudicació dels habitatges. 

 

4.3. Atorgament de l’assistència 

 
L’assistència es formalitzarà mitjançant resolució 
administrativa. 
 

4.4. Proposta d’adjudicació 

 
Un cop seleccionada l’entitat adjudicatària, la 
Diputació de Barcelona formularà la corresponent 
proposta a l’ens local per tal que aquest l’aprovi. 
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5. SUPORT ESPECÍFIC PER A 
L’ASSISTÈNCIA A LA 
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS 
D’ACTIVITATS 

 

Mitjançant encomanda de gestió, la Diputació 
de Barcelona, mitjançant la Direcció de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, es 
farà càrrec de la tramitació dels procediments 
administratius regulats  a la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental (LIIAA) i normativa 
que la modifica o desplega, i a les Ordenances 
municipals reguladores de la intervenció de 
l’Administració municipal en les activitats i 
instal·lacions, fins la proposta de resolució 
inclosa.  

 

5.1. Procediments objecte de 
l’encàrrec de gestió 

 

• 1a fase: Els ajuntaments podran encomanar a 
la Diputació de Barcelona la gestió dels 
procediments d’adequació a la LIIAA de les 
activitats dels annexos II i III. D’acord amb la 
Llei aquesta fase ha de durar tot l’any 2007. 

• 2a fase: A partir de l’any 2008, els 
ajuntaments podran encomanar la gestió 
d’altres procediments regulats a la LIIAA i a 
les Ordenances municipals. 

 

5.2. Compromisos de 
l’Ajuntament 

 

• Aprovar l’encomanda de gestió. 

• Designar un interlocutor polític i tècnic. 

• Trametre a la Direcció de Serveis, les 
sol·licituds i/o acords que iniciïn els 
procediments i tota la documentació que es 
presenti a l’Ajuntament. 

• Informar la Diputació de Barcelona de 
qualsevol incidència que tingui relació o pugui 
afectar la tramitació dels procediments. 

• Dictar les resolucions que posin fi als 
procediments. 

 

5.3. Compromisos de la Diputació 
de Barcelona 

 

• Designar un interlocutor tècnic. 

• Definir en un programa de treball, de comú 
acord amb l’ens local, els procediments que 
tramitarà la Direcció de Serveis,  les tasques 
concretes que haurà de realitzar cada part, 
les condicions d’execució i la informació que 
l’Ajuntament haurà de facilitar a la Direcció de 
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Serveis. 

• Executar la gestió encomanada en els 
terminis legalment previstos. 

 

5.4. Atorgament de l’assistència 

 

L’assistència es formalitzarà mitjançant 
resolució administrativa. 

 

 

5.5. Proposta d’adjudicació 

 

Un cop seleccionada l’entitat adjudicatària, la 
Diputació de Barcelona formularà la 
corresponent proposta a l’ens local per tal que 
aquest l’aprovi. 

 
TERCERA. Compatibilitat de l’assistència i dels ajuts. L’assistència que la Diputació de 
Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, presta a 
l’ens local intervinent en els àmbits dels serveis esmentats en la clàusula primera  d’aquest 
conveni, són compatibles amb altres assistències i ajuts sempre i quan la suma de tots ells 
no superi el cost de les despeses subvencionables. 
 
 
QUARTA. Comissió de seguiment. – Per assegurar la coordinació de les iniciatives i 
actuacions previstes en el present conveni, es podrà constituir una Comissió Tècnica de 
Seguiment integrada paritàriament per representants de cadascuna de les parts, que tindrà 
per funció, entre d’altres, la d’acordar els criteris de col·laboració a nivell operatiu i financer i 
la d’acordar les especificacions necessàries pel correcte desenvolupament dels 
compromisos fruit del conveni. 
 
 
CINQUENA. Imatge i comunicació. – Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el 
material que s’editi, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la referència a la col·laboració 
establerta en aquest conveni. 
 
 
SISENA. Vigència i resolució. – La vigència del present conveni és de 4 anys i, en 
qualsevol cas,  fins a la finalització del proper mandat electoral. No obstant això les 
actuacions iniciades a l’empara d’aquest conveni es tramitaran fins a la seva finalització. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
El conveni es podrà prorrogar de comú acord de les parts. 
 
SETENA. Normativa aplicable. – En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici 
de la resolució de mutu acord entre ambdues parts, s’aplicarà l’establert al Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i la resta de l’ordenament de Règim Local aplicable.  
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s'estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalat. 
 
ANNEX II 

 
DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC QUE INCLOU EL 
PROGRAMA DE TREBALL I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 
SUPORT INICIAL AL DISSENY I ACTIVACIÓ I SUPORT CONTINUÏTAT 
POSTERIOR DE LES OFICINES LOCALS D’HABITATGE 
 
MUNICIPI DE PARETS DEL VALLÈS 
 
 
 
1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
  
 
1.1. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona (DB), mitjançant 
la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en endavant DSHUA, prestarà a 
l’Ajuntament de Parets del Vallès és el suport al disseny i activació  de l’Oficina Local 
d’Habitatge (endavant OLH). 
 
L’ajuntament de Parets del Vallès no disposa, en l’actualitat, ni d’oficina ni de personal que 
presti serveis d’habitatge en el municipi. La voluntat municipal és programar les actuacions 
necessàries a fi i efecte de crear i posar en marxa una OLH que, presti de manera integral i 
centralitzada els nous serveis d’informació i assessorament en matèria d’habitatge, gestió 
del parc públic, foment de la rehabilitació i intermediació en el lloguer. 
 
 
1.2. Identificació de l’assistència 
 
L’assistència que desenvoluparà la DSHUA serà en dues fases: una inicial, que es troba 
definida dins l’apartat S.1 “Suport al disseny i activació” del catàleg de serveis 
relacionats al conveni marc subscrit entre l’Ajuntament i la DSHUA, i una posterior S.4 
“Suport de continuïtat”, condicionada a l’acompliment dels compromisos de la primera 
fase. 
 
 
1.3. Tipus de suport 
 
L’assistència de la DSHUA s’instrumentarà mitjançant un únic tipus de suport, corresponent 
a la modalitat de “Suport tècnic i jurídic”, definit en l’apartat 3 del Conveni Marc, 
formalitzant-se mitjançant el corresponent Decret. 
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1.4. Compromisos  específics 
 
Els compromisos específics de l’Ajuntament i de la DSHUA per la realització 
d’aquesta actuació es concreten en el desenvolupament d’allò establert en el 
Conveni Marc, d’acord amb la següent formulació: 
 
Suport Tècnic i jurídic: 

a) Compromisos de l’Ajuntament: 

� Designar els interlocutor polítics i tècnics de referència, per tal de participar en 
el seguiment dels treballs i actuacions incloses en l’assistència d’acord amb el 
programa de treball definit en aquest document 

� Aportar la informació i/o documentació requerida, amb la màxima diligència, i 
d’acord amb el detall i format que es concreti en cada cas. 

� Aportar el posicionament de l’Ajuntament en relació als continguts dels treballs i 
les actuacions 

� Participar en les activitats formatives – llevat les de caràcter voluntari – 
promogudes des de la DSHUA 

� Participar en les sessions tècniques necessàries per l’elaboració de nous 
instruments de gestió, quan així es requereixi 

� Introduir, en tot el material que s’editi, sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la 
referència a la o 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, lliurant a la DSHUA, en suport paper 
i digital, un exemplar de tota la documentació que s’editi al llarg de la vigència 
de l’assistència. 

� Fer Constar, en un lloc visible de l’oficina (retolació) la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, acreditant-lo mitjançant fotografia.  

� Elaborar i lliurar a la DSHUA, abans del 31 de gener de cada any, la memòria 
anual de l’OLH, segona contingut i format proposat per la DSHUA. 

 
b) Compromisos de la DSHUA 

� Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el 
seguiment dels treballs i actuacions incloses en l’assistència. 

� Desenvolupar  l’actuació, ja sigui amb mitjans propis o mitjançant contractació 
externa. 

� Vetllar per l’adequat desenvolupament de les actuacions, garantint la 
coordinació amb l’Ajuntament i el treball adequat dels equips contractats a 
l’efecte. 

� Acomplir amb el programa de treball que es pauta en aquest document. 
 
 
1.5. Terminis 
 
L’assistència derivada d’aquest document, restarà vigent des de la data de signatura 
d’aquest fins la comprovació per part del tècnic gestor de la DSHUA de l’acompliment de les 
actuacions previstes en el projecte explicatiu, a través de la corresponent memòria 
complerta (tal i com s’especifica al punt 2.2 del programa de treball) 

Passat aquest termini, l’assistència s’entendrà automàticament prorrogada, com a S.4 
“suport a la continuïtat”  de tipus tècnic i jurídic fins la finalització de la vigència del 
conveni marc. 
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2. PROGRAMA DE TREBALL 
  
 
2.1. Objecte 
  
L’actuació específica a desenvolupar té per objecte general oferir a l’Ajuntament un suport 
tècnic i jurídic integral, continu i especialitzat en l’àmbit de l’Oficina Local d’Habitatge, 
seguint unes pautes de treball compartit i col·laboració entre diferents estructures.  
 
 
 
2.2. Definició i abast dels treballs 
 
Les Oficines Locals d’Habitatge són organismes de titularitat local, a través del qual es 
desenvolupen les actuacions en matèria d’habitatge i  rehabilitació (prestació de serveis 
integral) i que dóna resposta a la necessitat creixent d’atenció al ciutadà (finestreta única) 
de les polítiques locals d’habitatge.  
Son estructures amb una doble naturalesa, d’una banda un organisme de caràcter 
instrumental que presta  serveis propis i de l’altre un organisme col·laborador amb la 
Generalitat prestant els serveis reglats que es desprenen del conjunt de programes 
autonòmics.  
 
La seva complexitat fa necessària un treball integral inicial per la creació o consolidació 
d’una OLH única i la consolidació mitjançant un treball continu, de col·laboració, que permet 
desenvolupar una imatge compartida del camí a seguir per tal d’aconseguir els objectius 
finalistes que les OLH s’imposen.  
 
Sota aquesta premissa el programa de treball del suport de continuïtat que es prestarà des 
de la DSHUA consisteix en: 

� Acompanyament en el disseny i implantació de l’OLH, amb reunions entre els 
interlocutors municipals i el tècnic gestor de la DSHUA, en les que s’analitzarà la 
situació específica, els serveis d’habitatge i les estructures de gestió preexistents, amb 
la finalitat de consensuar-ne la diagnosi i plantejar les actuacions a portar a terme. 

Com a resultat d’aquest procés, l’Ajuntament elaborarà un projecte explicatiu amb el 
següent contingut mínim: (1) Justificació (2) estructura organitzativa, (3) personal, (4) 
local i horari d’atenció al públic, (5) convenis institucionals amb la Generalitat, (6) 
catàleg de serveis reglats, (7) catàleg de serveis propis, (8) web i publicitat, (9) 
Pressupost i finançament i (10) calendari de processos a activar.  

El projecte explicatiu s’haurà de consensuar amb el tècnic gestor de la DSHUA i haurà 
d’obtenir l’aprovació municipal de l’òrgan competent.  

Un cop acomplertes els processos que al projecte explicatiu es descriuen caldrà que 
l’ens local presenti una memòria complerta de les actuacions desenvolupades.  

� Assessorament tècnic i jurídic permanent al llarg de la vigència de l’assistència, amb 
aclariment de les consultes específiques, que podran ser resoltes i aclarides 
directament o be mitjançant la derivació cap a altres agents especialitzats. La 
metodologia de treball a aquests efectes es desenvoluparà al ritme i intensitat que l’ens 
local es fixi. 

� Desenvolupament dels projectes necessaris detectats a partir del treball continu amb 
les OLH. Aquests projectes poden tenir una incidència directa en la gestió diària de les 
oficines o poden ser instruments per a la planificació de les seves polítiques d’habitatge.  
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� Formació; el capital humà és un dels punts claus de les OLH. Els professionals que 
presten serveis són de diferents perfil professionals i desenvolupant diferents tasques. 
Per aquest motiu el suport formatiu és un dels aspectes claus del suport integral.  

� Interlocució amb la Generalitat. En paral·lel al treball directe amb els municipis, des de 
la DSHUA es busca complicitat amb la Generalitat de Catalunya (Secretaria 
d’Habitatge, ADIGSA i Secretaria de Joventut) per tal d’engegar projectes comuns que 
facilitin la complexa tasca que els ens locals assumeixen en posar en marxa OLH. 

� Suport econòmic per a subvencions puntuals segons els paràmetres que, en el seu 
moment, estableixi la DSHUA 

 

2.3. Desenvolupament dels treballs 
 
Als efectes de fer el seguiment adequat dels treballs i les actuacions, la DSHUA anomenarà 
un tècnic gestor, interlocutor davant de l’Ajuntament i responsable de la coordinació i de la 
supervisió dels equips externs que puguin participar en l’assistència.  
 
L’Ajuntament delega en la societat municipal Habitaparets SL, amb domicili a carrer Major, 
2-4 i CIF B64478837, l’acompliment dels compromisos acordats i els compromisos que es 
derivin del marc d’assistència establert entre la DSHUA i l’Ajuntament en l’àmbit de les 
OLH. 
 
L’Ajuntament, així mateix, designa a la societat municipal Habitaparets SL com a entitat 
beneficiària de les subvencions econòmiques que en el seu cas corresponguin, en el marc 
d’assistència establert entre la DSHUA i l’Ajuntament en l’àmbit de les OLH, autoritzant a fer 
l’ingrés de les mateixes en el compte corrent que la pròpia societat municipal indiqui.  
 
Barcelona,  11 de gener de 2008.        
   
 
Serveis Territorials 

6. Donar compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern, relatiu a la 
inclusió de diverses actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, 
i explica que la inclusió de diverses actuacions en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012 neix després de fer la valoració de les necessitats del 
municipi respecte a les inversions en obres i serveis de competència municipal. 

La Junta de Govern de 20 de desembre de 2007 va adoptar l’acord de sol·licitar a 
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administració públiques la inclusió de diverses actuacions en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya 2008-2012. 

S’han realitzat diverses sol·licituds a diferents àmbits als quals es poden acollir. En 
el Programa general dels àmbits més extensos hi ha apartats com la Millora de la 
urbanització i dels serveis de Barri antic, a l’entorn Ajuntament, i se sol·licita al 
voltant de 500.000 €. 

Pera a la millora de la urbanització i dels serveis del Barri del Raval s’ha sol·licitat 
una subvenció de 123.480 €. 

Per a l’ampliació del tanatori municipal es demana una subvenció de 300.000 €. 
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Per a la millora de la urbanització i dels serveis de l’avinguda d’Espanya del Barri 
de l’Eixample, se sol·licita una subvenció de 576.800 €. 

Per a la millora de la urbanització del carrer Alfons XIII es demana una subvenció 
de 182.970 € 

Dintre del Programa específic de nuclis i àrees residencials de baixa densitat hi ha 
una única sol·licitud per a la millora de la senyalització i l’accés de Can Riera, de 
30.000 € 

Canviant a un altre dels programes, al qual es poden acollir és el Programa 
específic de dinamització i equilibri territorial, en el qual l’Ajuntament sol·licita una 
subvenció per a tres accions. Per al 2008 s’han sol·licitat 75.369,84 € per a 
l’arranjament de la planta baixa i la façana Ajuntament. 

Una altra sol·licitud és la relativa al Centre de Formació Cultural i Juvenil de Cal 
Jardiner, amb una subvenció de 540.000 €, i l’ampliació de la casa consistorial, 
amb 371.250,30 €. 

El senyor Mingote continua explicant que dintre del Programa específic de 
biblioteques, se sol·licita una subvenció de 14.146,31 € per al mobiliari de la 
biblioteca de Can Rajoler. 

La presidència indica que seria fantàstic aconseguir totes les subvencions, per això 
la majoria d’ajuntaments han demanat el màxim de subvenció en les diferents 
modalitats, a fi d’aconseguir-les per al municipi. Suposa que abans de l’estiu es 
publicarà la Resolució del Departament de Governació sobre les subvencions 
atorgades. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que seria un èxit aconseguir totes 
les sol·licituds que s’han presentat. Tots els conceptes són necessitats i adients per 
al municipi. 

Si es concedeixen les dues sol·licituds tramitades per al 2008, referents al mobiliari 
de la biblioteca de Can Rajoler i l’arranjament de la planta baixa i la façana de 
l’Ajuntament, s’ha de tenir en compte que en el pressupost aprovat de l’Ajuntament, 
es pot entendre inclosa l’aportació que hauria de fer l’Ajuntament per al mobiliari de 
la biblioteca de Can Rajoler, però no així l’arranjament de la planta baixa i la façana 
de l’Ajuntament. És a dir, hi ha una disconformitat o si s’aprovés requeriria una 
modificació del pressupost, perquè en el pressupost d’inversions aprovat per al 
2008 no s’ha previst concretament el concepte de l’arranjament de la planta baixa i 
la façana de l’Ajuntament. Si s’autoritza s’ha de procedir a modificar el pressupost, 
encara que s’hagués pogut incloure-hi, perquè la petició es va efectuar fa dos dies 
o tres abans de l’aprovació del pressupost el 20 de desembre de 2007. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, explica que referent als 
programes de 2008, tots dos estan previstos en el pressupost municipal, no 
concretament com l’arranjament de la planta baixa i la façana de l’Ajuntament, però 
hi ha diferents apartats de condicionament d’edificis. Dintre d’aquests apartats 
consten les diferents tasques de condicionament i millora dels diversos 
equipaments municipal. Afegeix que seria fantàstic fer moltes modificacions per 
subvencions rebudes. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que és veritat que hi ha un apartat 
en el pressupost sobre el condicionament d’edificis, al voltant de 125.000 €, però el 
finançament es va preveure a través de la partida de préstec, per això si el dia 20 
de desembre se n’havia aprovat, s’hauria pogut posar la part de la subvenció de la 
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Diputació, i no incloure la suma a l’apartat de préstec. Només és una matisació, 
però en tot cas requerirà una modificació. 

La presidència manifesta en el PUOSC 2008 cal que hi hagin els projectes 
aprovats. Els projectes executius han d’estar aprovats al mes de març, per la qual 
cosa alguns es redactaran al 2008 i altres al 2009, que és on es volen 
desenvolupar les actuacions importants. Al 2008 es portaran a terme en la partida 
que han comentat de planejament i ordenació de projectes, que és bàsicament la 
proposta de remodelació del Barri Antic i el Centre de Formació de Cal Jardiner, 
que són una de les apostes importants, que esperen que el PUOSC les 
subvencioni amb la quantitat màxima per aquestes actuacions. 

El Ple de l’Ajuntament pren coneixement de l’acord de la Junta de Govern de 20 de 
desembre de 2007, el qual té el text següent: 

“Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administració públiques la inclusió en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 2008-2012 les actuacions de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
número 5005, de 9 de novembre de 2007. 

Avaluades les necessitats del municipi en inversions en obres i serveis de competència 
municipal, les bases de la convocatòria, els requisits de les actuacions i els diferents 
programes d’actuacions definits en el PUOSC per a les anualitats 2008 a 2012. 

Vist els informes i documents redactats pels serveis tècnics municipals. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administració públiques la inclusió en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012 
les actuacions de l’Ajuntament de Parets del Vallès següents: 

1. Programa general 
 

a. Millora urbanització i serveis Barri antic, entorn Ajuntament 
Exercici    2009 
Pressupost de l’actuació  812.808,00 € 
Subvenció sol·licitada  487.684,80 € 
 

b. Millora urbanització i serveis Barri de Raval  
Exercici    2010 
Pressupost de l’actuació  246.960,00 € 
Subvenció sol·licitada  123.480,00 € 
 

c. Ampliació tanatori municipal 
Exercici    2010 
Pressupost de l’actuació  960.824,84 € 
Subvenció sol·licitada  300.000,00 € 
 

d. Millora urbanització i serveis avinguda d’Espanya Barri Eixample  
Exercici    2011 
Pressupost de l’actuació  1.576.800,00 € 
Subvenció sol·licitada  576.800,00 € 
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e. Millora urbanització Alfons XIII 
Exercici    2012 
Pressupost de l’actuació  365.940,00 € 
Subvenció sol·licitada  182.970,00 € 
 

2. Programa específic nuclis i àrees residencials de baixa densitat 
 

a. Millora senyalització i accés Can Riera 
 

Exercici    2009 
Pressupost de l’actuació  60.000,00 € 
Subvenció sol·licitada  30.000,00 € 
 

3. Programa específic de dinamització i equilibri territorial 
 

a. Arranjament planta baixa i façana Ajuntament 
Exercici    2008 
Pressupost de l’actuació  125.616,84 € 
Subvenció sol·licitada  75.369,84 € 
 

b. Centre de formació i cultural juvenil Cal Jardiner 
Exercici    2009 
Pressupost de l’actuació  1.112.642,43 € 
Subvenció sol·licitada  540.000,00 € 
 

c. Ampliació casa consistorial 
Exercici    2011 
Pressupost de l’actuació  618.750,50 € 
Subvenció sol·licitada  371.250,30 € 

 
4. Programa específic de biblioteques 
 

a. Mobiliari biblioteca Can Rajoler  
Exercici    2008 
Pressupost de l’actuació  29.146,31,00 € 
Subvenció sol·licitada  14.146,31 € 

2. Facultar el secretari de la corporació i al cap de l’Àrea de Serveis Territorials per a la 
presentació de la sol·licitud mitjançant el sistemes telemàtics de l’extranet de les 
administracions catalanes. 

3. Donar compte d’aquest acord al Ple municipal.” 

 

7. Acordar, si escau, l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del 
sector UP-7 

La presidència explica que avui el regidor d’Urbanisme i Habitatge no pot assistir al 
Ple, per això el present punt l’explicarà el regidor de Serveis Territorials, el senyor 
Mingote. 

El senyor Mingote explica que pel que fa a l’aprovació definitiva del Pla parcial 
urbanístic del sector UP-7, és un tema que s’ha tractat extensament. És tracta d’un 
final de tramitació i farà una mica d’històric per fer referència a aquesta part final de 
la tramitació. 

Explica que la Junta de Govern de 10 de maig de 2007 va aprovar inicialment el 
Pla parcial urbanístic del sector UP-7 “El Cementiri”. Els efectes de l’aprovació 
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inicial se supeditava a la seva publicació, als efectes d’informació pública, a la 
presentació d’un Text refós que recollís les prescripcions establertes en l’informe 
dels serveis tècnics municipals i en data 31 de juliol de 2007 es va aportar el 
document del Pla parcial urbanístic que incorporava les prescripcions establertes 
en l’acord d’aprovació inicial, el qual va sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 20 de setembre de 2007. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 15 de novembre de 2007 va 
acordar emetre informe favorable sobre el Pla parcial urbanístic del sector UP-7 i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, en data 12 de novembre de 2007, va 
emetre informe favorable sobre el Pla parcial. 

El 27 de desembre de 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre un informe 
que condicionava l’informe favorable pel que fa al sanejament del Pla parcial de la 
zona a la subscripció d’un conveni pel qual el promotor del Pla havia d’assumir un 
cost econòmic. 

En data 16 de gener de 2008 les societats promotores del Pla parcial urbanístic 
han presentat una instància en la qual exposen el seu compromís de presentar 
davant de l’ACA, l’aval bancari sol·licitat en el conveni, i proposar a la Junta de 
Compensació del Sector l’aprovació del conveni de sanejament amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

En data de 4 de maig de 2005 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
va reconèixer la competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics 
derivats a l’Ajuntament de Parets del Vallès, per aquests motius es proposa 
l’aprovació definitiva del Pla parcial urbanístic UP-7 “El Cementiri”, aprovar el 
conveni de sanejament del Pla parcial Urbanístic del mateix sector; lliurar, als 
efectes d’informació, coordinació i arxiu, la documentació tècnica  administrativa 
completa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona; condicionar l’eficàcia 
d’aquest acord d’aprovació definitiva del Pla parcial a la presentació dins del termini 
de tres mesos des de la notificació del present acord, de la garantia per un import 
del 12% del valor de les obres d’urbanització; supeditar la publicació de l’esmentat 
acord i la normativa del Pla parcial urbanístic UP-7; indicar en l’edicte de publicació 
de l’acord el lloc i els mitjans en els quals es poden exercir els drets de consulta i 
d’informació i facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura dels 
documents necessaris per a l’execució dels presents acords. 

El regidor de CiU, el senyor Pulido, exposa que respecte a l’aprovació definitiva del 
Pla parcial urbanístic del sector UP-7, en l’aprovació inicial el seu grup va dir que 
una vegada edificada la zona quedava molt congestionada i que no hi havia una 
altra sortida que la carretera que va de Lliçà de Vall a Sabadell. CiU va dir que 
s’havia de resoldre la massificació, que té lloc a l’hora de sortir i vist que el Pla ha 
quedat sense aquesta sortida el seu grup manté el vot d’abstenció. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup entén, i ho ha dit 
cada vegada que s’ha portat el tema al Ple, que l’indret de l’entorn entre el 
Cementiri i la carretera de Sabadell a Granollers, pujant a ma dreta, és un sector 
que inicialment no s’havia d’haver qualificat com a sòl urbanitzable, atesa la seva 
topografia, que és bastant complicada, amb un pendent pronunciat. Les 
construccions tindran un important efecte sobre el paisatge. 

Reitera que el sòl no s’havia d’haver qualificat com a sòl urbanitzable i per això no 
procedeix la tramitació de totes aquestes qüestions. 
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El NOPP ha observat en els antecedents i la proposta d’acord molts escrits i temes 
que s’han posat sobre la taula, partint del propi acord d’aprovació inicial, el qual es 
va publicar el 20 de setembre de 2007. La publicació és estranya perquè diu: 
Aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector UP-7 del Cementiri, 
suspendre la seva publicació als efectes d’informació pública a la presentació d’un 
Text refós que reculli les prescripcions. 

Entén que l’aprovació inicial havia d’haver incorporat el Text refós amb les 
prescripcions oportunes, però no treure l’edicte d’aquesta manera. Amb 
posterioritat la Comissió d’Urbanisme, malgrat que informa favorablement el Pla 
posa algunes condicions mínimes que s’han d’incorporar en el Pla i fa una reflexió 
important al final que diu: “Indicar a l’Ajuntament que si al llarg de la tramitació 
d’aquest Pla s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, 
abans de l’aprovació definitiva de l’expedient aquest s’ha de sotmetre novament a 
informació d’aquesta comissió.” Passen coses després que Urbanisme emet 
l’informe, i l’Ajuntament el rep el 21 de novembre de 2007. Passen coses perquè el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge emet informe favorable, però l’Agència 
Catalana de l’Aigua proposa condicions. Aquesta Agència és dependent del 
Departament de Medi Ambient i l’esmentada agència a la vista de l’emplaçament 
del Pla, el problema clar que té i que tindrà probablement en el futur sinó es resol 
és el tema del sanejament, perquè el Pla es recolza en el carrer Sant Antoni, que té 
una cota molt més alta que no pas l’àmbit del Pla i tindrà també les futures 
construccions perquè en les propostes del Pla es baixa la cota. 

El fet de baixar la cota de les construccions fa que estiguin molt per sota de la 
rasant del carrer Sant Antoni i l’Agència Catalana de l’Aigua diu que s’ha de 
resoldre el sanejament, és a dir les clavegueres i emet un informe que condiciona 
l’informe favorable pel que fa al sanejament del Pla parcial a la subscripció d’un 
conveni, que és un dels punts que avui es proposa acordar. 

El que ha explicat ho diu l’Agència Catalana de l’Aigua el 27 de desembre de 2007, 
és a dir amb posterioritat a l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
El conveni requereix que els promotors acceptin signar-lo. Les societats 
promotores han de presentar una instància i assumir el compromís que 
presentaran davant de l’ACA l’aval necessari per garantir que les obres de 
sanejament es faran bé. El document entra a l’Ajuntament el 16 de gener de 2008 i 
la convocatòria del Ple és del 17 de gener de 2008.  

Seria més lògic davant de totes aquestes prescripcions, aprovar avui el conveni i 
amb posterioritat aprovar el Pla parcial, ja que no s’entén gaire que havent-hi 
aquestes dificultats, que hi hagi aquesta presa en l’aprovació definitiva del Pla 
parcial, que queda condicionat a un conveni, a resoldre tota aquesta qüestió, a la 
presentació d’un Text refós.  

La senyora Martí continua explicant que hi ha un munt de condicionants i no 
sembla el procediment més adequat. Seria més coherent acordar signar el conveni 
per resoldre els temes de sanejament i elaborar un Text refós i una vegada 
redactat el Text refós, si es requereix un nou informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme o no, i després procedir a l’aprovació definitiva. 

Tots saben que quan s’aprova un tema definitivament amb moltes condicions són 
problemes per l’Ajuntament i no per als promotors, ja que l’Ajuntament ha de vigilar 
el compliment de totes aquestes condicions. 
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El NOPP fa la proposta de dividir-lo en dues fases, no sap si l’equip de govern 
l’acceptarà. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, respon que no es farà en dues 
fases, perquè no han d’esperar a veure què diuen els tècnics, ja que han dit el que 
havien de dir i el que diuen és el que avui es proposa. 

L’apartat quart de l’acord diu “Condicionar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació 
definitiva del Pla parcial a la presentació dins del termini de tres mesos des de la 
notificació del present acord, de la garantia per un import del 12% del valor de les 
obres d’urbanització...”. O sigui que l’acord ja es condiciona i no té validesa si en el 
termini de tres mesos no es constitueix la garantia. 

Pel que fa a les prescripcions a les quals ha fet referència la regidora del NOPP, 
aquestes són menys que menors, ja que una indica marcar parcel·la mínima com a 
definició i una altra l’assignació en un plànol dels habitatges de protecció oficial, als 
quals dintre d’un moment farà referència. 

Respecte al sanejament, explica que se signa un conveni i en la tramitació 
definitiva l’espai que ocupen els terrenys en la part superior del Cementiri, 
s’aconseguirà perquè s’ha estudiat topogràficament, el redactat del Pla parcial s’ha 
elaborat de manera força brillant per Batlle i Roig Arquitectes i s’aconseguirà 
concentrar en una de les zones en què l’edificació ocasiona menys problemes 
paisatgístics per lliurar més de 12.000 m2 del que serà parc, zona verda per 
l’aprofitament dels ciutadans i ciutadanes de Parets. 

Amb els 12.000 m2 s’aconsegueix també espai per a l’ampliació del Cementiri, que 
és una de les necessitats del poble. 

En la tramitació inicial, amb la negociació de l’Ajuntament es va aconseguir que 
sense que hi hagués una obligació expressa, perquè la tramitació inicial que havia 
fet la promoció era abans que la llei indiqués el 30% d’habitatge protegit i es va 
aconseguir que dels 63 habitatges, al voltant de 20 siguin de protecció oficial, fet 
força important. 

Com a complement cal dir que de tot el que es deriva hi ha una càrrega externa 
que carrega amb la urbanització de la zona de l’entrada al Cementiri, que es 
carrega a la promoció. 

Com a visió de futur en el parc hi haurà una zona de passeig i serà una connexió 
molt interessant de la part posterior del Cementiri i el Parc de la Linera. El treball 
que s’ha fet a nivell de composició dintre del Pla parcial és correcte i com l’eficàcia 
de l’acord resta condicionada a la presentació de la garantia, creu que el Pla parcial 
no s’ha de dilatar en el temps. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup creu que seria més 
oportú aprovar la signatura del conveni i després procedir a la tramitació del Pla 
parcial. 

Respecte al punt quart sobre condicionar l’eficàcia de l’acord d’aprovació definitiva 
del Pla parcial a la presentació dins del termini de tres mesos de la garantia per un 
import del 12% del valor de les obres d’urbanització, ha de dir que això ho diu la llei 
i tots els plans parcials ho han de complir. 

El punt sobre la presentació del conveni de sanejament davant de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que es podria resoldre si s’acordés el conveni a part i es 
presentés la garantia després de la signatura del conveni. 
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És veritat que les prescripcions d’Urbanisme són mínimes, però el NOPP no es 
referia a aquestes, perquè ja s’entén que s’incorporarà marcar les parcel·les 
mínimes. La prescripció o la qüestió sorgida després que Urbanisme emetés el seu 
informe és el sanejament. Aquesta és el tema que s’ha d’incorporar en el projecte, 
resoldre el sanejament, que sorgeix posteriorment a la informació d’Urbanisme, 
d’acord amb les dates. 

La senyora Martí indica que en la primera intervenció no s’ha referit a què el NOPP 
va plantejar com avançava la redacció del Pla en una comissió informativa i que 
calia un vial lateral. 

En la proposa posada sobre la taula s’ha recollit el vial, però és un vial de vianants, 
que té el seu interès, però es requereix fer una ampliació o la possibilitat que el vial 
també sigui ocupat pels vehicles, perquè sinó és un problema de circulació afegit al 
carrer Sant Antoni.  

La prescripció sobrevinguda del tema del sanejament incorporada al text, i amb la 
necessitat d’elaboració d’un Text refós requereix una nova informació pública. 

Respecte al tema de les bondats del Pla, i que hi ha determinades cessions, ha de 
dir que només faltaria que no hi fossin, ja que les cessions són obligades per llei, 
per al seu àmbit els percentatges són superiors, però no s’han d’enlluernar per les 
cessions, perquè la llei preveu el tipus de cessió que correspon i l’impacte que es 
produirà en el sector no serà pas el del parc, sinó el de les construccions que es 
portaran a terme, perquè la cessió del parc va acompanyada de les respectives 
construccions. 

El Pla no resolt moltes qüestions de connexió. Es presenten propostes que 
suggereixen alguns camins de vianants i de bicicleta, però aboquen a un indret que 
no té continuïtat, per això caldrà molta finura a l’hora de redactar totes aquestes 
qüestions. 

El NOPP en el seu moment va votar en contra de l’aprovació inicial, pels motius 
exposats anteriorment, i avui també votarà en contra de l’aprovació. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, indica que és tornar al mateix, 
perquè s’entén el concepte de manera diferent. Respecte al que ha dit la senyora 
Martí sobre el sanejament, són unes eines que s’utilitzen a tot arreu per donar ús i 
agilitat a aquest tipus de procediment. 

La senyora Martí ha dit que es dóna per fet amb el conveni. Ha de dir que no sap si 
es donen per fet o no, però amb el tema de les cessions és cert i està totalment 
d’acord amb l’exposat per la representant del NOPP, que el percentatge de les 
cessions és superior. També està d’acord en què no s’han de deixar enlluernar, 
però tampoc s’han de deixar enlluernar per l’impacte. Alguns s’enlluernen per les 
zones verdes, els camins, les zones per passejar en bicicleta i caminar. Ningú s’ha 
de deixar enlluernar pels diferents impactes. És una manera de veure el got mig ple 
o mig buit. 

El senyor Mingote continua explicant que quan la representant del NOPP parla 
sobre que el camí de vianants aboca a camins sense continuïtat, ha de dir que creu 
que hi ha camins que donen continuïtat, però són molt d’agrair els camins de 
vianants, que serveixen de connexions entre diferents zones agrícoles, per això el 
camí no serà un vial per a vehicles, perquè la voluntat és que estigui dintre de la 
zona de parc i sigui un camí de vianants. Els camins no només serveixen per anar 
d’un lloc a un altre, sinó que també serveixen per passejar, anar en bicicleta i 
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ocupar el temps d’oci. La funció de l’esmentat camí de vianants és bàsicament 
aquesta. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, indica que aquest debat ja s’ha mantingut en 
ocasions anteriors, i tots en les seves intervencions reflecteixen les posicions que 
ja havien adoptat en el seu moment. 

En la línia del que ha explicat el senyor Mingote, s’ha d’entendre que el que avui es 
porta a aprovació definitiva és una via de solució. Avui es té una oportunitat de 
resoldre com endreçar una zona que no està suficientment arreglada. Parlen de 
construir 63 habitatges, dels quals 20 són de protecció oficial, que d’entrada i per si 
mateix és una garantia que es fomenta l’habitatge social, sobretot si es té en 
compte que aquesta decisió es va prendre en el moment que per llei això no havia 
de ser pas així, sinó que el nombre d’habitatges de protecció era molt menor i en 
segon lloc, permet endreçar el sector del Cementiri que necessita d’alguna mena 
d’actuació. El més important no s’acaba aquí, sinó que tota la part posterior del 
darrere del Cementiri pot donar lloc a un gran i extens parc, que permetrà des del 
parc de la Linera transicionant cap a dalt, de manera tranquil·la i de vianants, 
garantir la connectivitat entre uns espais que en aquests moments estan 
absolutament desconnectats. 

Hi ha tot el rigor tècnic en la documentació aportada. Amb les diverses comissions 
informatives i en presència dels tècnics que han supervisat la documentació, tenen 
la garantia de fer una avaluació positiva de la documentació que presenten en 
aquests moments i en qualsevol cas dóna la sensació que allò més coherent i 
raonat és no dilatar més la posada en marxa de l’aprovació definitiva. Fer 
l’aprovació, perquè es tenen totes les garanties, ja que la Comissió d’Urbanisme ha 
donat el vistiplau, l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha assegurat a través d’un 
conveni, que hi ha una solució tècnica viable i de garantia de futur del sanejament 
del sector i el paper de l’Ajuntament és fer la vigilància estricta i diària, perquè 
evolucioni com està previst tècnicament i assegurar-se que el futur desplegament 
de la zona no només porta a obtenir aquests habitatges de protecció oficial, sinó 
que a més a més, garanteix que la zona s’arrangi amb un parc d’interès ciutadà, de 
clar ús social i zona de relació entre les persones. Per tant no és una dificultat, que 
hi és per l’orografia del terreny, que té una topografia difícil, fet que no se lo escapa 
ningú, però en aquests moments es té una oportunitat. Val la pena desestimar la 
proposta realitzada pel NOPP sobre dilatar l’aprovació i procedir a l’aprovació 
definitiva, tal i com estava prevista inicialment 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions: 3 (CiU, PP) 

Per tant i atès que, 

Vist que per acord de la Junta de Govern de 10 de maig de 2007 es va aprovar 
inicialment el Pla parcial urbanístic del sector UP-7 “El Cementiri”, redactat per 
Batlle i Roig Arquitectes, i promogut per les mercantils Danasa, SL i Desarrollos 
Inmobiliarios Grupo Gaudir, SL, en què se supeditava la seva publicació, als 
efectes d’informació pública, a la presentació d’un Text refós que reculli les 
prescripcions establertes en l’informe dels serveis tècnics municipals. 
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Vist que per Resolució de la directora de Serveis Territorials de Medi Ambient i 
Habitatge a Barcelona va determinar que el Pla parcial urbanístic sector UP-7 no 
s’havia de sotmetre a avaluació ambiental. 

Vist que en data 31 de juliol de 2007 es va aportar per Batlle i Roig Arquitectes, el 
document del Pla parcial urbanístic que incorpora les prescripcions establertes en 
l’acord d’aprovació inicial, el qual va ser sotmès a informació pública mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 20 de setembre de 2007, 
amb notificació als propietaris dels terrenys inclosos en el sector, a la Direcció 
General d’Urbanisme i als departaments amb competències sectorials. 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 15 de novembre de 2007 
va acordar emetre informe favorable sobre el Pla parcial urbanístic del sector UP-7. 

Vist que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en data 12 de novembre de 
2007,  va emetre informe favorable sobre el Pla parcial urbanístic UP-7. 

Atès que  en data 20 de desembre de 2007 les societats promotores del Pla parcial 
urbanístic Danasa, SL i Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL van presentar 
un Text refós del Pla parcial urbanístic UP-7 redactat per Batlle i Roig Arquitectes, 
que incorpora les prescripcions sol·licitades per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona. 

Vist que en data 27 de desembre de 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre 
un informe que condiciona l’informe favorable pel que fa al sanejament del Pla 
parcial UP-7 a la subscripció d’un conveni pel qual el promotor del Pla ha d’assumir 
un cost econòmic en concepte de sanejament domèstic de 117.064 €, IVA no 
inclòs. 

Vist que en data 16 de gener de 2008 les societats promotores del Pla parcial 
urbanístic han presentat instància en la qual exposen el seu compromís de 
presentar davant de l’ACA, l’aval bancari sol·licitat en el conveni, i proposar a la 
Junta de Compensació del Sector l’aprovació del conveni de sanejament amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Vist el contingut del conveni de sanejament entre l’Ajuntament, l’Agència Catalana 
de l’Aigua i les societats promotores del Pla Parcial Urbanístic UP-7. 

Vist que per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 
de maig de 2005, es va reconèixer a l’Ajuntament de Parets del Vallès la 
competència per a l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, de 
conformitat amb el que disposa l’article 79 del Decret Legislatiu 1/2005, del Text 
refós de la llei d’urbanisme. 

Atès que de conformitat amb l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i 
règim local, correspon al Ple l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 
plans urbanístics. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic UP-7 “El Cementiri” redactat per 
Batlle i Roig Arquitectes, i promogut per les mercantils Danasa, SL i Desarrollos 
Inmobiliarios Grupo Gaudir, SL. 

2. Aprovar el conveni de sanejament del Pla parcial Urbanístic UP-7 entre 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, l’Agència Catalana de l’Aigua i les societats 
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promotores del Pla parcial, d’acord amb el text que s’adjunta i que es dóna per 
reproduït. 

3. Lliurar, als efectes d’informació, coordinació i arxiu, la documentació tècnica  
administrativa completa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

4. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació definitiva del Pla parcial a la 
presentació dins del termini de tres mesos des de la notificació del present acord, 
de la garantia per un import del 12% del valor de les obres d’urbanització, tal com 
estableixen els article 100 i 101 del Decret Legislatiu 1/2005, del Text refós de la 
llei d’urbanisme, i a la presentació de la garantia de les obligacions del conveni de 
sanejament davant de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

5. Supeditar la publicació de l’esmentat acord i la normativa del Pla parcial 
urbanístic UP-7 Cementiri en el Butlletí oficial de la Província, als efectes de la seva 
executivitat,  a la constitució de la garantia davant de l’Ajuntament. 

6. Indicar en l’edicte de publicació de l’acord el lloc i els mitjans en els quals es 
poden exercir els drets de consulta i d’informació, i garantir la seva consulta per 
mitjans telemàtics. 

7. Facultar l’alcalde president de la corporació per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’execució dels presents acords. 

 

8. Acordar, si procedeix, l’aprovació de la definició de la trama urbana  
comercial 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, 
i referent a l’aprovació de la definició de la trama urbana  comercial, ha de dir que 
és un dels aspectes que es porta treballant des de força temps. 

El Pla territorial d’equipaments sectorials preveu el procediment d’aprovació de la 
delimitació de la trama urbana comercial consolidada, pel que fa referència a 
municipis inferiors a 25.000 habitants i que no siguin capital de comarca, com és 
Parets, i atorga la competència per aprovar la proposta al Ple de l’Ajuntament.  

En els municipis superiors a 25.000 habitants la trama urbana ja ve marcada des 
d’òrgans superiors. 

Tots els regidors tenen uns documents que tracten sobre la definició de la trama 
urbana consolidada. Parla de diferents aspectes legals referents al que abans 
esmentava sobre buscar una zona i delimitar la trama urbana amb les diferents 
zones, pel que fa referència a tenir un document, en el qual es doni un pas més 
endavant com potser l’elaboració d’un Pla d’equipaments comercials en un futur. 

Dintre de la trama urbana, i com no potser d’una altra manera, es delimiten les 
diferents zones principals del municipi, entenent que hi ha dos nuclis de població la 
zona del Barri Antic i l’Eixample, cada vegada més imbrincats, en què existeixen 
diferents zones en les quals s’ha concentrat més el comerç i la Generalitat dóna 
diferents tipus de requeriments i de consells a l’hora de confeccionar la trama 
urbana. Entre aquests, aconsellen que sigui en zones amb densitat de població 
alta, zones dintre del que són els nuclis de població i intenta limitar sobretot treure 
diferents tipus de comerços, tipus de gran comerç als extraradis i fora del nucli 
urbà. 
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En el cas de Parets es delimita la trama urbana principalment en tota la zona del 
Barri Antic, carrer Raval, carrer Barcelona, carrer Major, surt més detallat en el 
document, però és la zona bàsica més important amb la connexió amb l’avinguda 
de Catalunya i una vegada a l’Eixample des de l’avinguda d’Espanya i l’avinguda 
de Catalunya, tota la zona comercial que en aquests moments ja es coneix, i seria 
qüestió de definir les zones. 

Què delimita aquesta definició de trama urbana, perquè de fet és un document de 
voluntats del que seria definir una zona per marcar uns paràmetres i no trobar-se 
en situacions que no es volen, com trobar algun tipus de comerç en primera línia, 
que no donen vida, en façanes de carrers principals, etc. 

El senyor Mingote continua explicant que la definició de trama urbana és un primer 
pas d’adaptació a la llei i considerar les diferents zones a potenciar per la densitat 
de població que generi el comerç. 

El que no es considera trama urbana és gairebé tan important com la definició de la 
pròpia, que a Parets se centra bàsicament en els polígons, en els quals no podrà 
haver-hi grans superfícies. Marca quatre excepcions com jardineries, ferreteries, 
immobiliàries, i automocions. La resta no poden estar en les zones no incloses dins 
de la trama urbana. 

En la zona de ciutat jardí, el que no és trama urbana posa limitacions als grans 
comerços, però en cap cas es limita el petit comerç, que s’obre en diferents zones 
del municipi, ja sigui ciutat jardí i que no és clarament en la zona que es delimitarà 
com a trama urbana. Reitera que no es posen traves per cap tipus de definició al 
petit comerç. 

En definitiva el que es pretén amb aquest document és tenir un document i uns 
paràmetres clars d’on es vol concentrar el comerç a Parets i es busca fer un pas 
més al que serà un Pla d’ordenació d’equipaments comercials, que requereix com 
a document “sine qua nom” tenir definida la trama urbana. Si no es té definida no 
es pot elaborar el Pla d’ordenació d’equipaments comercials. S’ha de fer aquest 
primer pas per marcar els interessos més comercials. 

La presidència explica que la trama urbana només poden figurar les zones urbanes 
consolidades amb les seves aprovacions definitives. Per exemple el sector de Can 
Fradera no hi és, com tampoc el sector de l’espai central on només consta el tram 
aprovat definitivament com a figura urbanística urbana consolidada. En el moment 
que aquestes figures urbanístiques quedin definitivament aprovades, la trama 
urbana s’ampliarà en l’espai central, enfront de l’avinguda de Catalunya i si es creu 
oportú l’àmbit de Can Fradera en el moment de la consolidació i aprovació com a 
zona urbana consolidada. 

Un element important en aquest document és excloure les zones industrials com a 
trama urbana consolidada, ja que en el planejament actual de les zones industrials 
es podia instal·lar comerç, perquè no hi havia cap tipus de delimitació en les 
activitats comercials del sector industrial. 

La presidència continua explicant que el Pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials 2006-2009 està en període de revisió, ja que la Comunitat Econòmica 
Europea qüestiona alguns apartats del pla. Pot passar que ara s’aprovi la 
documentació i que dintre d’un any es produeixin adaptacions a les delimitacions 
comercials. 
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La regidora del PP, la senyora Rueda, exposa que el seu grup dóna suport a 
l’aprovació de la definició de la trama urbana comercial. 

El regidor de CiU, el senyor Pulido, indica que el seu grup considera correcta la 
delimitació proposada. Es remet a un pla que es va elaborar fa un temps sobre els 
usos dels locals comercials. L’equip de govern va consultar el pla amb els 
comerciants, i una part important d’aquests hi estaven en desacord. 

A CiU li sorprèn una mica que es porti la trama a aprovació sense primer haver-la 
consensuat o intentat consensuar-la amb els comerciants. 

Reitera que el seu grup està totalment d’acord amb la definició i l’espai definit, però 
els hagués agradat que la proposta fos mínimament consensuada amb els 
comerciants, els quals són els primers afectats. Per això, CiU s’absté en la votació. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, explica que la Regidoria ha 
mantingut diverses reunions amb els comerciants per parlar sobre diferents 
aspectes. S’ha afegit un punt més sobre el Pla d’usos, però amb el document de la 
trama urbana encara no es defineix. Es parla de delimitacions, sobretot dels usos, 
que no són trama urbana, pel que fa referència a trama urbana ha fet un recordatori 
sobre l’anterior Pla d’usos. Ha estat un afegit per imbrincar el que feia relació amb 
l’aprovació de la trama urbana. 

El document de trama urbana que es proposa no fa referència a això, sinó al Pla de 
millora del Barri Antic que també s’ha utilitzar per definir les diferents zones dintre 
de la trama. L’únic que es fa amb aquest document és definir la  trama urbana, més 
que els conceptes interns. El document no tanca ni coarta cap tipus de decisió ni 
de quina manera s’han de prioritzar dintre del que es consideri trama urbana. Fa 
més referència a les delimitacions de l’espai. 

La presidència explica que el dia 14 de gener es van reunir conjuntament amb la 
regidora de Comerç amb les dues associacions comercials del poble i van tractar 
diferents actuacions sobre el tema comercial previstes per enguany. Van parlar 
sobre les zones blaves, les activitats i actes festius, el Pla d’usos i la trama urbana. 
És cert que algun comerciant de la zona del Barri Antic, amb el tema de la limitació 
d’usos va dir que hi havia poc comerç i que a sobre el limitaven. Van respondre que 
en principi el Pla d’usos que limitava, ja no té vigència i que només té vigència en 
l’àmbit en el Pla de millora de l’Eixample i més concretament des de l’avinguda de 
Catalunya, en el tram comprès de la rotonda de Pau Casals fins a l’aparcament de 
davant de la Corefo. Es va parlar també de la creació de la figura d’un dinamitzador 
comercial. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, considera que el fet de delimitar una trama 
urbana comercial està bé, però no s’escapa que el municipi té dos nuclis, i un d’ells 
està molt escampat, fet que produeix una certa dificultat per delimitar el més 
coherent possible una trama urbana comercial. 

Veuen en el document que hi ha dificultats perquè un equipament amb unes mides 
importants, que necessita estar inclosa aquí, com per exemple el Restaurant la 
Salut, no s’ha inclòs en aquest àmbit de trama comercial, i pot plantejar algun tipus 
de problema a causa de les seves mides. 

En l’observació de les superfícies marcades hi ha una clara intencionalitat de 
recollir i incorporar en la trama urbana el tema d’IVECO, perquè s’incorpora tot 
l’entorn d’espais molt poc urbans, com IVECO. Tota la zona de Can Berenguer té 
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una determina qualificació urbanística, i en aquests moment uns usos, però cap 
dels usos està vinculat al sector comercial. 

La zona de la Petita Andorra i en el plànol curiosament es marca i s’assenyala el 
mercat setmanal de l’Eixample i no s’assenyala el mercat setmanal del Barri Antic, 
perquè aquest per la distància d’IVECO no deu d’interessar, ja que el que compleix 
la distància és el mercat setmanal de l’Eixample. S’assenyala algun equipament i 
en canvi d’altres no. S’assenyala un equipament com és l’estació de RENFE. Si 
s’ha assenyalat el mercat setmanal de l’Eixample també s’havia d’haver assenyalat 
el mercat setmanal del Barri Antic. 

Hi ha zones molt urbanes que tenen alguns comerços que resulten exclosos, 
sobretot en el Barri Antic. Si s’ha parlat amb els comerciants i ho veuen bé, no hi ha 
dificultat, però en una part important del començament del carrer Sant Antoni hi ha 
alguns comerços i algunes entitats bancàries recentment autoritzades. En el propi 
passeig Miró també hi ha una certa activitat comercial, en canvi això no es recull 
com a trama urbana, però en canvi es recull la zona de Can Berenguer, que no té 
res d’urbà en aquests moments. Malgrat que tingui una qualificació urbanística amb 
unes determinades perspectives, com pot tenir la resta de la zona central, que 
tampoc es recull. Amb això vol demostrar que hi ha una intenció clara de solucionar 
alguna dificultat de cara a l’aprovació del projecte respecte al comerç del tema 
d’IVECO, i s’emmarca l’àmbit per donar sortida al tema i altres qüestions com 
aquesta que acaba de citar no han estat suficientment recollides i els comerciants 
tenen molt a dir i si se’ls ha consultat és que cal en aquests casos, que el sector de 
comerç opini respecte a totes aquestes qüestions més enllà de la proposta que faci 
l’Ajuntament. 

La senyora Martí continua exposant que la qüestió dels àmbits s’hauria de 
repensar, per això el NOPP s’absté en la votació. 

El regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, manifesta que l’equip de 
govern no té cap problema que constin d’altres aspectes. 

L’objectiu, creu que la regidora del NOPP també té el mateix com tots els membres 
de la taula, és aportar el que sigui necessari per confegir els documents que 
prevegin les màximes sensibilitats, i en aquest cas, vint ulls veuen més que dos o 
que quatre. A fi de no dilatar cadascuna de les actuacions que es proposen en el 
Ple, en el qual s’han tractat, seria bo debatre una mica aquest document en una 
comissió informativa, el que no voldria veure és que hi ha una intencionalitat de no 
debatre-ho en una comissió informativa, perquè aquesta no les sent ningú. 

Seria bo debatre aquests documents en les comissions informatives, i si s’han de 
completar, completar-los i fer un document, ja que no hi ha cap problema ni 
intencionalitat. 

La senyora Martí ha parlat d’intencionalitat, el senyor Mingote al respecte ha de dir 
que veu una clara intencionalitat quan la representant del NOPP diu que s’obliden 
aspectes del Barri Antic, i que igual ho fan d’una manera premeditada. Indica que 
no s’obliden d’aspectes del Barri Antic, sinó que en tot cas algun no està grafiat, 
però no hi ha cap problema en què la trama urbana ho prevegi. 

El senyor Mingote continua explicant que la intencionalitat entra dintre de les 
percepcions i la senyora Martí té la percepció que la intencionalitat de l’equip de 
govern és deixar-s’ho, i l’equip de govern creu que la intencionalitat de la 
representant del NOPP en dir això és que la gent pensi que s’ho deixen amb 
intencionalitat. 
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Pel que fa referència a una altra de les intencionalitats de la qual s’ha parlat sobre 
el sector IVECO, ha de dir que l’equip de govern no amaga absolutament de res, 
sobre la seva voluntat i cap a on consideren que ha d’anar el municipi. Sempre han 
parlat molt clarament del model, però no hi ha “un encaje de bolillos”.  

Respecte a la zona de Can Berenguer, han seguit els paràmetres que marca la 
Generalitat sobre la trama comercial, la qual s’ha de potenciar en zones on hi ha 
una alta densitat de població i en aquest cas, la zona de Can Berenguer té una alta 
densitat de població i els serveis que es poden ubicar en aquest indret donaran ús 
a una alta densitat de població, per això s’ubiquen en aquesta zona. No es col·loca 
d’una manera intencionada, perquè no hi ha res intencionat. La voluntat de l’equip 
de govern és clarament coneguda i no amaga cap intencionalitat. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUiA, PP) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès que, 

Atès que la Llei 18/2005, de 27 de desembre de 2005, d’equipaments comercials i 
el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials van definir el concepte de trama 
urbana comercial consolidada i van delimitar les corresponents als municipis de 
més de 25.000 habitants. 

Atès que d’acord amb les determinacions dels esmentats preceptes els 
establiments comercials de venda al detall s’han d’ubicar dins de la trama urbana 
comercial del municipi, excepte aquells considerats excepcionals. 

Atès que la localització de les trames urbanes comercials consolidades és en 
aquelles àrees en què, d’acord amb el planejament urbanístic, resideix la població 
majoritàriament, i es produeix  la continuïtat dels edificis residencials plurifamiliars i 
les trames comercials inserides amb els usos residencials. 

Vist que l’article 17 i següents del Pla territorial d’equipaments sectorials preveuen 
el procediment d’aprovació de la delimitació de la trama urbana comercial 
consolidada en aquells municipis inferiors a 25.000 habitants i que no siguin capital 
de comarca, atorgant la competència per aprovar la proposta al Ple de 
l’Ajuntament. 

Vist que la delimitació definitiva de la trama urbana comercial s’aprova per ordre del 
conseller, previ informe de la Comissió d’Equipaments Comercials. 

Vista la proposta de  delimitació de la trama urbana comercial consolidada 
redactada pels serveis tècnics municipals. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar la delimitació de la trama urbana comercial de Parets del Vallès, de 
conformitat amb el document que s’adjunta, en què es delimita la zona a 
incorporar. 

2. Trametre el present acord, juntament amb la proposta de delimitació de trama 
urbana a la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació, Universitats 
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i Empresa de la Generalitat de Catalunya als efectes que procedeixi a la seva 
aprovació mitjançant Ordre del conseller. 

 

9. Precs i preguntes 

9.1. Prèvia la vènia, pren la paraula, el regidor de CiU, el senyor Pulido, i pregunta 
sobre el Pla de mobilitat del Barri Cerdanet. Avui s’ha aprovat el sector UP-7, amb 
tota la problemàtica de la zona per descongestionar-la. Pregunta si ja s’ha estudiat, 
si està en marxa i les mesures que es prendran per descongestionar la zona. 

9.2. El senyor Pulido indica que en la Cavalcada de Reis van participar dues 
institucions, pregunta pel pressupost global que va costar i les partides. 

L’Agrupament Escolta Sant Jaume és una entitat que sempre ha organitzat la 
Cavalcada i ha tingut un pes molt important. Aquest any encara que ha organitzat 
la Cavalcada, ha quedat una mica apagada dintre d’altres associacions, que 
s’estan potenciant. 

9.3. El senyor Pulido pregunta si s’ha fet alguna licitació d’obres al municipi i les 
obres que estan previstes executar durant aquest any. 

9.4. El senyor Pulido incideix en la sensibilitat i la conscienciació de la població 
respecte al tema de l’aigua. Com tots saben els pantans estan amb una capacitat 
mínima i han dit que portaran aigua en vaixell des de la Comunitat Autònoma 
d’Andalusia. Per això fa arribar les queixes que han rebut, respecte a què quan es 
rebenta una canonada passa bastant temps fins que arriba l’actuació de la 
companyia concessionària del servei, amb la despesa d’aigua que això suposa. 
Prega que es parli amb la companyia sobre el tema. 

9.5. El senyor Pulido explica que han rebut queixes del veïns del Raval, perquè els 
joves amb les motocicletes fan molt soroll, i la Policia és una mica tolerant en 
aquest aspecte. Hi ha una normativa sobre el nivell dels decibèlics. Els joves tenen 
tot el dret a anar en motocicleta, però han de respectar les normes. La Policia és un 
cos que fa una bona tasca, però en aquest cas ha de ser una mica menys 
bel·ligerant quan el soroll sobrepassa els decibèlics permesos. 

El regidor de Serveis Personals, el senyor Torio, explica que el cost total 
pressupostat de la Cavalcada de Reis és a l’entorn dels 15.000 €, dels quals una 
part es destina a l’Agrupament Escolta Sant Jaume, per a material com els vestits 
dels Reis i els patges, la compra de caramels i la parafernàlia de la Cavalcada. 

D’altra banda, l’Ajuntament subvenciona les carrosses de l’Agrupament Escolta, la 
Comissió de Festes i el Grup Mil·lènium. La subvenció es concedeix en funció de si 
la carrossa es repeteix de l’any passat se subvenciona amb 500 € i si és nova amb 
1.500 €. El còmput total de la Cavalcada és 15.000 €. 

S’ha subscrit un conveni amb una empresa que subvenciona el muntatge de les 
tres carrosses grans dels Reis, a partir del material que l’Ajuntament de Sabadell 
els va donar l’any passat. 

La presidència manifesta que s’han de felicitar tots per la Cavalcada d’enguany. Els 
comentaris rebuts han estat molt positius. La qualitat de la Cavalcada ha estat 
òptima i significativa, per això han de felicitar totes les entitats participants. 

La Nit de Reis és una nit màgica i d’il·lusió, amb una activitat prou important en el 
municipi i en el carrer. 
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La subvenció que rep l’Agrupació Escolta Sant Jaume és de gairebé més del 50% 
dels 15.000 € que costa la Cavalcada d’enguany. En el moment que alguna de les 
empreses que col·laboren en la cavalcada no concedeixin les subvencions el cost 
serà més alt. L’Agrupació rep entre 7.000 i 20.000 €, en el qual entra tot un 
desglossament, que es pot facilitar. La resta és per altres entitats participants, amb 
una quantitat determinada per carrossa. Després està el lloguer de la banda i la 
decoració dels espais, en el qual es desenvolupa l’entrega de cartes a l’Eixample i 
al pavelló. La posada en escena de l’arribada dels Reis va ser important i els 
comentaris van ser força favorables. 

S’ha de tenir en compte que una cosa és el que agrada i una altra la realitat, ja que 
la plaça de la Vila té molt encant, i el motiu de canvi de lloc al pavelló va estar 
motivat per la proposta de l’Agrupament Escolta Sant Jaume. Després de l’anàlisi i 
un procés de participació amb les diferents entitats es va acordar el canvi 
d’ubicació al pavelló, amb un èxit important de comoditat i seguretat. 

La presidència indica que no hi ha cap problema en facilitar la relació de licitacions 
d’obres, ja que és bo que la tinguin. En els acords de la Junta de Govern consten 
les licitacions i les adjudicacions. Properament tindrà lloc la licitació de les obres de 
l’edifici del carrer Major i l’obra d’urbanització del sector de Can Volart, entre 
d’altres. Es donarà compte de totes les adjudicacions d’obres que es produeixin, 
independentment de la quantia. 

Respecte al Pla de mobilitat, explica que en el Barri Cerdanet han fet arribar als 
veïns una proposta d’ordenació de carrers. Abans hi havia una associació de veïns, 
que facilitava la tasca. S’ha fet arribar alguna de les propostes, que han d’explicar i 
plantejar i no tindrà lloc una actuació concreta, sense abans no recollir l’opinió dels 
veïns. 

La Regidoria de Seguretat Ciutadana i la de Serveis han presentat una proposta 
respecte a l’ordenació del sector del Barri Cerdanet, la qual han fet arribar a alguns 
veïns que abans formaven part de l’associació. Es convocaran unes reunions a fi 
que els veïns participin, recollir les seves consideracions, trobar el millor sistema 
d’ordenació de la mobilitat del sector. 

La presidència indica que per a una actuació ràpida es farà arribar el prec de CiU al 
Servei d’Aigües. En línia general l’actuació de l’empresa és de bastant celeritat. És 
una empresa que s’encarrega del servei de diversos ajuntaments i normalment 
efectua un servei bastant ràpid. 

En aquest cas passa com quan hi ha un accident, que l’ambulància tarda només 
cinc o deu minuts, però sembla que hagi passat mitja hora. Reitera que l’actuació 
de l’empresa és bastant ràpida, perquè té subcontractades altres empreses, 
algunes del municipi, a fi i efecte d’actuar prou ràpid. Però amb el problema de 
l’aigua és cert que s’han d’agilitar les actuacions. Així ho faran arribar i estaran a 
sobre perquè es compleixi. 

Respecte al soroll de les motos en el Raval, és un problema que s’ha d’estudiar, 
perquè el més important és el descans dels veïns. No cal ser ni tolerant ni exigent, 
sinó fer complir la normativa. El regidor de Seguretat ha pres bona nota per portar a 
terme les actuacions corresponents i donar resposta a aquesta situació de 
convivència. 

Vol intervenir el regidor de CiU, el senyor Pulido. La presidència indica que ho pot 
fer, però ha de tenir en compte per a properes sessions que normalment només es 
fa un torn de precs i preguntes, que es respon, però no hi ha contrarèplica. 
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El regidor senyor Pulido agraeix el gest de la presidència. Indica que és nou i a 
vegades comet algun error. 

CiU també felicita perquè la Cavalcada ha anat molt bé. En cap moment ha dit que 
la Cavalcada tingués cap problema. Fins a cert punt és encertat que la Cavalcada 
vagi al pavelló per motius de seguretat. Les persones que porten la seguretat són 
els que millor ho poden valorar, però també s’ha d’escoltar el carrer. Després de la 
Cavalcada han sentit a molts veïns que plantejaven que la Cavalcada tingui lloc a 
l’Ajuntament i la plaça de la Vila, cosa que transmet a l’equip de govern. 

CiU està d’acord que tingui lloc al pavelló per temes de seguretat. Felicita totes les 
entitats participants, perquè ha estat un èxit. 

Respecte al tema de l’aigua prega que l’empresa CASSA d’Aigües presenti una 
memòria de les actuacions realitzades, un estudi i una valoració del temps que 
triguen en arribar a les avaries. Aquesta setmana ha tingut lloc una rebentada de la 
canonada d’aigua al Raval, davant de Can Joia, i ha estat més de quinze minuts 
sortin aigua. Entén que l’empresa estaria fent un altre servei, però el problema de 
l’aigua és molt crític i és important buscar recursos si en falten. 

La presidència explica que en l’aprovació de les Ordenances es va dir que tindria 
lloc una reunió amb la companyia de l’aigua per parlar sobre el quart bloc i d’altres 
aspectes. En el decurs de les properes comissions informatives vindrà el 
responsable de l’empresa del servei d’aigua perquè expliqui i parli dels temes que 
afecten al servei d’aigües. 

S’emplaça una reunió per després del període electoral per comentar i plantejar el 
tema de l’aigua i perquè el seu responsable expliqui el sistema d’actuació i el 
procés en el moment que es produeix l’avaria, com també les actuacions en la 
xarxa que tenen previstes per al municipi, i sobre la problemàtica de la sequera. 

Respecte a la Cavalcada de Reis, ha de dir que molts ciutadans han manifestat 
que la decisió de fer-la al pavelló és encertada. Hi ha força opinions de ciutadans 
que valoren positivament el nou espai. És un dilema que està al carrer i hi ha 
comentaris de tot tipus. L’aposta de l’Agrupament Escolta Sant Jaume i de 
l’Ajuntament és de mantenir-la al pavelló, perquè moltes persones els han felicitat 
per l’actuació i ho veuen de forma positiva. 

9.6. La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que tradicionalment als casals 
d’avis del poble durant el temps de Reis feien una activitat molt ben vista per la 
majoria de persones, que és visitar els avis que estan impossibilitats. Els casals 
tenen una relació dels avis que estan impossibilitats i que no poden accedir als 
casals. Abans se’ls visitava i se’ls portava un petit detall. Aquest any no ha estat 
així o s’ha fet de manera molt reduïda i puntual en alguns casos. No s’ha fet amb 
les mateixes persones. Pregunta per què ha passat això, i si s’està en fase de 
correcció, ja que no es visitava mai el dia de Reis, sinó al voltant d’aquestes dates. 

9.7. La senyora Martí pregunta si hi ha algun estudi o s’ha fet algun contacte amb 
l’Ajuntament de Granollers pel tema de l’autobús que va de Granollers a la 
Universitat Autònoma. Pregunta si s’ha subscrit algun contacte o s’ha mantingut 
alguna reunió, i quin és el resultat, perquè l’autobús tingui parada a Parets, per 
facilitar l’arribada dels estudiants que van a la Universitat Autònoma. 

En aquest Ple s’ha aprovat una qüestió sobre el bus exprés de la Vall del Tenes, és 
a dir un autobús radial, que va de Santa Eulàlia de Ronçana fins a Barcelona. S’ha 
de plantejar la necessitat d’autobusos que no siguin radials, sinó transversals, que 
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és precisament aquest cas. Seria interessant conèixer si s’han efectuat aquestes 
gestions, en quin nivell estan i si és possible endreçar aquesta situació, ja que si 
funciona l’autobús de Granollers, probablement amb poca cosa més, Parets podria 
disposar del servei. 

9.8. La senyora Martí indica que en els últims temps s’han produït robatoris i 
entrades en alguns domicilis, amb efectes no gaire importants, però puntualment 
s’han produït incidències. 

L’any passat es va disposar d’un resum anual de l’activitat de la Policia Local, i va 
ser interessant veure les activitats realitzades. Dintre d’aquestes activitats estan les 
relacionades directament amb la seguretat als domicilis. Prega disposar d’algun 
document que sigui la continuació d’aquell i la valoració per establir la comparació 
si s’han incrementat les accions relacionades amb els temes de seguretat. 

9.9. La senyora Martí pregunta si s’ha previst realitzar o encarregar als serveis 
tècnics o a qui correspongui la necessitat d’estudiar el desdoblament de l’avinguda 
de Catalunya, atesa la situació de col·lapse que es produeix molts dies. 

Si en el pressupost d’aquest any no està previst a les partides redacció de 
projectes, prega que s’inclogui el projecte o un avantprojecte d’un estudi que 
prevegi el desdoblament de l’avinguda de Catalunya. 

9.10. La senyora Martí indica que en el PUOSC de l’any passat es va sol·licitar una 
subvenció per a la redacció del projecte o un avantprojecte d’un pont que ha de 
donar continuïtat des de Can Fradera. Pregunta si aquest projecte ha tirat endavant 
amb la subvenció del PUOSC i vol saber la situació en la qual es troba. 

La regidora de Gent Gran, la senyora Marquino, explica que respecte a la pregunta 
sobre la visita dels Reis als avis dels casals, ha de dir que els Reis van sortir el 3 
de gener. Van visitar 17 famílies, 17 avis. La llista la va confeccionar el Servei 
d’Infermeria del CAP de Parets, els propis Serveis Socials i els Casals Municipals 
de Gent Gran. Posteriorment es va comentar que no havien visitat a uns avis del 
Barri Antic. Han parlat amb aquestes persones i properament els visitaran i 
explicaran els motius pel qual no s’ha realitzat la visita. 

Anys enrere una persona facilitava la llista d’avis, però aquest any no ha estat així. 
Ella personalment anirà per explicar a aquestes persones el motiu pel qual no s’han 
fet els Reis i els portarà l’obsequi que es va donar en aquell moment. 

El regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, explica que respecte als 
robatoris, estan acabant d’elaborar la memòria corresponent al 2007. Durant la 
setmana vinent o a primers de febrer estarà confeccionada i es farà arribar el 
document de la Memòria 2007 a tots els grups amb representació a l’Ajuntament, i 
si cal es pot aprofitar alguna comissió informativa per parlar del tema. 

El senyor Guzman indica que va informar personalment del darrer robatori a la 
senyora Martí i aprofita el moment per agrair públicament als veïns de Parets, que 
gràcies a la col·laboració ciutadana, la Policia Local va realitzar una actuació ràpida 
i van detenir les persones que estaven dintre del domicili.  

Referent al tema dels robatoris no només han baixat els robatoris en domicili 
particular del 2006 al 2007, sinó que estan per sota de la mitjana de la comarca. 

La presidència indica, que el problema amb els avis, va ser un problema de llistat, 
ja que es va fer servir la llista de Serveis Socials. La persona que ho feia 
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anteriorment no va facilitar la llista, però com ja ha explicat la regidora, aquesta 
anirà personalment per donar les explicacions necessàries. 

Pel que fa al tema dels robatoris, com molt bé ha comentat el regidor de Seguretat 
Ciutadana en la propera Junta Local de Seguretat, formalment constituïda fa unes 
setmanes, es tractarà i es presentaran les estadístiques pel que fa a les actuacions 
dels cossos de seguretat amb les dades aportades per la Policia de Parets, així 
com pel cap de Mossos de la zona del Baix Vallès, el senyor Josep García.  

Respecte al servei d’autobús amb Granollers, la presidència explica que s’ha 
contactat a finals del mes de novembre amb el regidor de Mobilitat de Granollers, el 
senyor Segovia i va dir que estudiaria el tema. 

Altres municipis han demanat el mateix i en funció de la resposta, es plantejarà el 
tema d’una manera consorciada o comuna a l’AMTU, l’Associació de Municipis del 
Transport Urbà, del qual Parets en forma part, a fi que resolgui la situació no 
només de Granollers, sinó dels altres municipis. La capitalitat a vegades representa 
obtenir uns beneficis, però també un component de solidaritat amb el territori. Sinó 
el té, els municipis que formen part de l’AMTU demanaran el mateix tracte que té 
l’Ajuntament de Granollers. 

La presidència continua exposant que respecte al desdoblament de l’avinguda de 
Catalunya s’han d’analitzar les possibilitats de desdoblament. Els tècnics estan 
treballant i es podrà portar la reflexió de per on es pot fer el desdoblament, ja que hi 
ha diverses alternatives i possibilitats, que formen part de diferents actuacions. Hi 
ha una a la banda de Can Serra, i una altra a la banda del riu. S’han de veure 
cadascuna de les actuacions, les previsions i desenvolupament. Coincideix en el fet 
que l’avinguda de Catalunya a certes hores va força col·lapsada i cal buscar 
solucions complementàries o alternatives d’ordenació de trànsit. 

Pel que fa al pont de Can Fradera, ha de dir que no es tracta d’una subvenció del 
PUOSC, sinó de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona. En aquest 
tema hi ha hagut un problema, ja que el pont ha de passar per sobre del futur eix 
viari del Tenes, que Carreteres ha de definir el seu traçat. Això fa que si s’ha de 
construir un pont s’ha de tenir en compte la futura rasant de l’eix del Tenes i el 
projecte ha de definir aquesta qüestió. El projecte està apunt d’adjudicar-se i 
avança que s’inclourà en la subvenció que atorga la Xarxa de Municipis de la 
Diputació de Barcelona com a obra supramunicipal, ja que enguany no s’ha pogut 
executar pels motius tècnics abans esmentats. 

La presidència indica que gairebé s’han contestat en la seva totalitat la majoria de 
les preguntes formulades. Es recullen els precs sobre la convocatòria de reunions 
amb CASSA, com també amb la Junta Local de Seguretat, respecte al tema de la 
Seguretat Ciutadana. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 


