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

Caràcter: extraordinari 
Data: 22 d’abril de 2008 
Horari: de 20 a 21.35 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Ricard March Ascaso, regidor 
Susanna Villa Puig, regidora 
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 i portaveu del grup de CiU  
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA  
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
Excusa l’assistència 

Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP 
 
Ordre del dia 

Serveis Personals 

1. Acordar, si escau, acceptar les subvencions per contribuir a minorar les 
quotes del servei d’educació de les escoles bressol la Cuna, el Cirerer i el Nou 
Cirerer per al curs escolar 2007-08. 

 

Serveis Territorials 

2. Ratificar,  si procedeix, el Ban referent a l’adopció de mesures contra la 
sequera. 

3. Acordar, si correspon, la conformitat a la proposta del Pla director urbanístic 
de l’Àrea Residencial Estratègica de Can Fradera. 

4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació en el Sector UP-1 “Can Fradera” 

5. Verificar, si procedeix, el Text refós de la modificació puntual del Pla general 
de l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”.  
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Desenvolupament de la sessió 

Serveis Personals 

1. Acordar, si escau, acceptar les subvencions per contribuir a 
minorar les quotes del servei d’educació de les escoles bressol la 
Cuna, el Cirerer i el Nou Cirerer per al curs escolar 2007-08 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i exposa 
que per resolució de la consellera d’Educació, de 20 de febrer, s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2007-
08, en concepte de sosteniment de les escoles de titularitat municipal d’educació 
infantil de 0 a 3 anys, corresponent a 27 alumnes del Petit Cirerer, 89 del Cirerer, i 
86 de la Cuna, amb els imports següents: El Cirerer 50.400 €, el Nou Cirerer 
160.200 € i la Cuna 154.800 €.  

Tots el grups voten a favor. Per tant i, 

Atès el Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Parets del Vallès, per a la creació i el sosteniment 
dels centres docents públics d’Educació Infantil, de data 13 de març de 1992, 24 
de febrer de 2004 i 14 de febrer de 2005. 

Atesa la resolució de la consellera d’Educació, de 20 de febrer, EDU/589/2008, 
per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 
d’infants per al curs 2007-08, amb els imports següents: 

EEI El Cirerer ................ 50.400 € 
EEI El Nou Cirerer ........ 160.200 € 
EEI La Cuna ................. 154.800 € 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acceptar l’import de les subvencions esmentades per contribuir a minorar les 
quotes pel servei d’educació de les escoles bressol la Cuna, el Cirerer i el Nou 
Cirerer per al curs escolar 2007-08. 

2. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Centres Educatius. 

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

 

Serveis Territorials 

2. Ratificar,  si procedeix, el Ban referent a l’adopció de mesures 
contra la sequera 

La presidència explica que en la comissió informativa es va plantejar un ban sobre 
consells i mesures per pal·liar el problema de la sequera. El grup del NOPP va 
suggerir algunes modificacions al respecte. A continuació el regidor de Medi 
Ambient exposarà el tema. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i 
explica que efectivament com deia el senyor alcalde en la presentació del punt, en 
aquests moments es pateix un episodi d’extraordinària sequera. De fet no es 
recorda cap sequera d’aquesta magnitud en seixanta anys, per això l’equip de 
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govern ha intentat impulsar una sèrie de mesures encaminades a l’estalvi d’aigua. 
Entre d’altres ha de situar en la importància que té el tema de la conscienciació 
ciutadana i el seguiment del compliment de les mesures que es proposen pel 
conjunt de la ciutadania, algunes de caràcter voluntari, i d’altres lamentablement 
amb caràcter més restrictiu. 

En aquest sentit es proposa un ban, que a partir de les aportacions de NOPP i 
CiU, es pot dir que ha estat una proposta de consens. A continuació llegeix el ban 
municipal. 

Després de la lectura, intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, que subscriu 
totalment el ban, en el qual han participat i han plantejat les seves inquietuds. 

A part de la publicació del ban municipal s’ha de fer arribar a la ciutadania, que 
aquesta tindrà el suport de l’Ajuntament en totes aquelles inquietuds que pugui 
tenir, com molt bé especifica el ban. 

Per mitigar una mica el problema de la sequera proposa posar a l’abast de tots els 
ciutadans un lloc en què es pugui adquirir, buscar o agafar aigua que no sigui per 
a ús de boca, perquè els ciutadans que ho desitgin puguin anar a buscar aquesta 
aigua per al rec, que és l’únic que permet el Decret. 

A part del ban és important recalcar que el ciutadà ha de tenir la tranquil·litat que 
l’Ajuntament l’ajudarà en tot allò que faci falta. Aquesta és una mesura que s’està 
estudiant i que l’equip de govern ha dit que intentarà buscar solucions, cosa que 
recull CiU. Espera que aquest punt d’informació serveixi perquè el ciutadà es posi 
en contacte per demanar informació, dipòsits, etc. Tot això per a la tranquil·litat 
dels ciutadans. 

S’ha de recordar al ciutadà que l’aigua és un bé escàs, i que fa temps que 
treballen en el tema, i que CiU ha aportat el seu gra de sorra. El ciutadà ha de 
tenir clar que aquestes són mesures excepcionals i que en el moment que es 
puguin canviar es tornarà a la normalitat. 

El ban és necessari, i el Decret així ho reclama. Creu que la ciutadania ho 
entendrà. S’ha d’aportar el gra de sorra per intentar minimitzar el màxim possible 
la preocupació per la sequera. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, explica que el seu grup està molt content 
d’haver arribat a entendre perfectament què significa un ban d’aquest tipus entre 
tots els grups municipals i aprovar-lo d’aquesta manera. El NOPP dóna suport al 
ban i vol comentar algunes qüestions relacionades amb el tema, que comencen a 
ser una mica de preparació cap el futur. 

Es troben per primer cop amb un problema gran com és la manca d’aigua, que 
s’ha de saber afrontar adequadament. En primer lloc, s’han de prendre mesures 
cautelars per evitar el seu mal ús, per això s’ha d’elaborat un ban. D’altra banda, 
està la part educativa que ha d’haver sobre cadascun dels punts i la informació 
que hi haurà i que es podrà demanar a l’Ajuntament sobre el que cal fer per 
estalviar adequadament aigua, de la mateixa manera que suposa que 
l’Ajuntament posarà a l’abast de la població algun punt de recollida d’aigua 
freàtica, com ha dit el representant de Convergència, que permeti regar a fi que 
aquest període de sequera no mati la poca població vegetal del poble, i en canvi 
es mantingui la humitat del sòl amb aigües freàtiques que és de la única manera 
que es pot fer. A Parets cal mantenir els parcs i jardins amb una certa humitat, 
però mai amb aigua potable. 
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El senyor Morguí continua explicant que en aquests moments existeix un 
problema greu amb la manca d’aigua potable. 

Un dels punts del ban municipal preveu la utilització de l’aigua dels pous, que no 
és potable, per a fins domèstics. Aquesta ha de tenir un tractament adequat per 
poder-se utilitzar. 

Els ciutadans del poble que posseeixen pous han de saber que d’aquesta aigua 
no es poden fiar, ja que no perquè sigui líquida significa que és potable. És una 
qüestió important, i el que s’aconsegueix amb el ban és que tots plegats facin un 
esforç per a l’educació i el coneixement real del que significa tenir escassetat d’un 
recurs com és l’aigua. 

Cal veure què diu el ban i com s’ha d’entendre adequadament. Queda ben clar 
que l’aigua freàtica es pot posar a l’abast de la població en general per mantenir 
viu allò que s’ha de mantenir viu i per mantenir els altres recursos com les zones 
verdes de la població. 

S’ha de tenir present que quan hi ha sequera i escassetat d’aigua, s’ha de vigilar i 
conèixer que el cos humà necessita aigua i que convé veure-hi, per això l’aigua 
de boca s’ha de protegir i més en aquests moments en què hi ha tanta sequera, i 
l’aire també és més sec, amb la consegüent pujada de temperatura, per sobre 
dels vint-i-cinc graus. 

La població de més edat és la que més fàcilment pot patir cops de calor per 
manca d’aigua. S’ha de tenir present que l’aigua és un recurs i que s’ha d’utilitzar 
en aquests casos. És un recurs fisiològic per no patir cops de calor.  

Normalment es parla molt sobre que s’ha d’estalviar aigua, però també s’ha de 
tenir en compte que s’ha de beure una certa quantitat d’aigua al dia, per això es 
vol protegir que sempre hagi aigua per beure. 

En el ban municipal hi ha un punt que pot semblar estrany, i que el vol comentar 
perquè és molt important. S’insta al ciutadà a no acumular aigua potable. Quan hi 
ha escassetat tothom tendeix a guardar coses i aquest és el problema més greu 
de tots. És important no acumular aigua, només tenir per un parell de dies d’ús, 
que no és gaire, però no acumular-la com si hagués de faltar aigua per a mesos. 
Acumular aigua és la manera més fàcil d’arribar més aviat a una crisi en la 
disposició d’aigua. Per això s’insta a tota la població a què no l’acumuli. 

Quan es produeixen problemes de fam, sequera, etc. el gran problema afegit és 
que hi ha part de la població que acumula aigua i menjar, el qual després no s’ha 
pogut utilitzar per a res perquè s’ha fet malbé. La única manera de conservar 
l’aigua potable és a les fosques, mesures que realitza el Consorci Ter Llobregat, 
entre d’altres. L’aigua que es disposa només és per a un o dos dies. Les grans 
companyies subministradores només tenen reserva per a un o dos dies, perquè 
l’aigua ha de córrer, sinó és així es creen falses crisis d’escassetat i això és el que 
s’ha de vigilar. Tothom ha de ser conscient que això és una qüestió important 
davant d’una escassetat d’aigua. 

El senyor Morguí indica que moltes de les mesures han de ser locals. No hi ha 
decrets a nivell governamental de Catalunya, sinó que cada població ha d’inventar 
la manera de viure l’escassetat d’aigua. Aquest és un repte que té Parets. Han 
tingut molts pous, molts contaminats, i que per molt que es digui que es pot regar 
amb aigua freàtica, no és així, perquè l’aigua està contaminada amb crom, com 
en el cas de la Bendibérica. 
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Fa molt de temps que hi ha la preocupació de l’aigua, com l’Agenda 21, que es va 
aprovar fa uns sis anys. L’Agenda preveu una sèrie de mesures dedicades a 
canviar les activitats i hàbits dels ciutadans i les espècies d’arbrat, de manera 
menys consumidora d’aigua i que comencen a estalviar aigua. Ara es troben amb 
la necessitat real, perquè no hi ha. 

Val la pena tenir dades sobre l’evolució dels consums que hi ha hagut en els 
últims temps a Parets, perquè quan creix la població hi ha més demanda d’aigua. 
Parets ha crescut bastant en els últims anys, igual que tota l’àrea metropolitana. 
Aigües Ter-Llobregat té una concessió de vuit metres cúbics per segon des de 
l’any 1964, el qual no s’ha modificat en cinquanta anys. Aquestes coses s’han de 
preveure i com millorar l’ús real de l’aigua. Hi ha moltes campanyes relatives a 
què cal una nova cultura de l’aigua, però el que és necessari són moltes més 
accions per aquesta nova cultura de l’aigua. 

El NOPP va plantejar al respecte, que les noves construccions al menys les d’ús 
públic, promocionades públicament, que utilitzin el doble circuit d’aigua a fi que 
l’aigua sanitària sigui un aigua ja reutilitzada. Un aigua tractada, però reutilitzada. 
Hi ha una sèrie de mesures com el doble circuit d’aigua, els reductors de cabals, 
la no utilització de pressió elevada a l’aigua de la xarxa, entre d’altres. 
Contínuament s’hauria de tenir present que depèn de cadascun que tots tinguin 
aigua. 

Les campanyes les hauria de promoure l’Ajuntament per veure que realment hi ha 
una manera de mirar l’escassetat que és positiva i que saben com fer-ho. 
Sobretot d’una manera solidària i fent un bon ús. 

El senyor Morguí indica que s’ha de treballar en aquest futur amb informació, amb 
una educació important de la població en què hi ha coses que sembla que farien 
com recaptar aigua i guardar-la, que no es poden fer, que són  justament anti el 
que es pretén si es vol que el recurs no sigui escàs, no es pot acaparar. 

L’aigua de consum industrial moltes vegades es posa com si fos un recurs que no 
es pot tractar més eficientment. En aquest sentit s’hauria d’instar a què es posin 
d’acord el Govern, el Departament d’Indústria i el Departament de Medi Ambient 
per aconseguir que l’ús de l’aigua en la indústria sigui més eficient del que és 
actualment, sense pèrdues, ni malbarataments en les indústries. És una qüestió 
que s’ha d’afrontar a un nivell no local, dintre d’un pla econòmic, de tenir una 
economia catalana que tingui present que Catalunya és un país amb escassetat 
d’aigua, sobretot a les conques internes. Hi ha competències en les quals no 
poden actuar, tota la conca de l’Ebre, és una qüestió important a tenir present i 
que en el futur és important saber tractar adequadament com lligar-la en una 
economia de recursos hídrits escassos. No es pot anar comprant aigua a fora, 
perquè és com tenir una font que qualsevol dia es pot estroncar o resulta molt 
cara. S’ha de poder viure amb l’aigua de què es disposa i sinó fer coses perquè 
plogui. 

El portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, exposa que amb l’ànim de 
deixar testimoni de l’opinió del seu grup en el Ple, vol dir en primer lloc, que 
subscriu plenament l’exposició del regidor de Medi Ambient. En segon lloc, que 
agraeix com a grup i com a govern les aportacions del senyor Morguí, perquè en 
té un gran coneixement de la matèria i les seves aportacions de ben segur poden 
ajudar a solucionar el problema, i per això apel·la al sentit comú de la població. 
Parteix de la base que els ciutadans tenen consciència de la greu situació actual o 
relativament greu en el tema de l’aigua, i per tant les eines plantejades en el ban 
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han de servir per aquells que no en tenen tanta consciència, i que malauradament 
hi ha uns quants. 

Intervé el regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, i en la mateixa línia que ha 
comentat fa uns instants el senyor Lucio Gat, agraeix les apreciacions de CiU, i 
especialment les del NOPP, que han suposat una interessant aportació i recorda 
que el treball per avançar cap a una nova cultura de l’aigua en aquests moments 
de sequera no és un treball de curt recorregut per enfrontar aquesta situació 
extraordinària. Evidentment és un treball de llarg recorregut perquè va més enllà 
de les mesures estrictament relacionades amb el Decret de sequera i de l’episodi 
que viuen en aquests moments. 

Més enllà de continuar treballant en diferents campanyes de sensibilització, ha de 
dir que en la Fira de les Entitats es van repartir reductors de cabal al conjunt de la 
ciutadania que es va apropar a l’estan institucional de l’Ajuntament. Amb 
independència d’això recorda que també s’han presentat dues sol·licituds a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient, perquè ajudin a 
posar en marxa dos pous de la localitat i en un dels dos casos ja tenen la 
seguretat i la certesa que la qualitat de l’aigua i la quantitat a bombejar que pot 
generar pot suposar una aportació important i significativa al volum general 
d’aigua que es consumeix habitualment. 

El senyor Tarrés continua explicant que treballen en altres camps com és l’estalvi 
en equipaments i activitats municipals, en l’estalvi del consum domèstic i 
industrial.  

Continua explicant que hi ha una relació estreta amb els grans consumidors 
industrials per veure com es pot avançar en els plans d’actuació específics en la 
pròpia empresa, a manca d’una legislació general, que d’alguna manera reguli 
com s’han de reutilitzar les aigües, entre d’altes aspectes. 

Amb independència de totes aquestes qüestions, queda molt treball a fer, i voldria 
que fos de manera conjunta. En la comissió informativa es va avançar a la resta 
de grups municipals que el govern té la voluntat de treballar en la línia d’elaborar 
una ordenança municipal d’estalvi d’aigua, que permeti regular a nivell local 
moltes de les actuacions que s’han suggerit en les diferents intervencions. En 
aquest sentit apel·la al consens de totes les forces polítiques, perquè un tema 
com aquest és important. 

Indica que malgrat les restriccions que s’han comentat, malgrat el ban, les 
sancions, i el conjunt de sensibilitzacions en campanyes de conscienciació, 
tampoc s’ha d’alarmar més a la població. Saben a hores d’ara que el llindar del 
que ha de ser l’horitzó d’emergència es troba gairebé al desembre, per això 
esperen que plogui, encara que per més que plou mai plou prou, per això s’ha de 
seguir treballant amb independència de la pluja, perquè si deixa de ploure, que 
ningú pateixi i es garanteixi el subministrament d’aigua domiciliari. 

Tos els grups prenen coneixement de l’esmentat Ban, que té el text següent: 

BAN MUNICIPAL 
 

Ban davant la persistència de la sequera 
 
 
Malgrat l’esforç ciutadà en l’estalvi d’aigua i a causa de la persistència de la sequera, 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb ús de les facultats que li confereix el Decret 84/2007, 
de 3 d’abril, es veu obligat a ordenar les mesures cautelars següents: 
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Primera 
Es prohibeix l’ús d’aigua potable en els casos següents: 
1. Reg de jardins, prats, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat. 
2. Reg o baldeig de vials, carrers, senders i voreres, de caràcter públic o privat. 
3. Ompliment de piscines, estanys i fonts, privats o públics. 
4. Fonts per al consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament. 
5. Rentat amb mànega de tota classe de vehicles exceptuant l’efectuada per una empresa dedicada 
a aquesta activitat. 
 
Segona 
Es prohibeix la utilització d’aigua de pou per a fins domèstics sense el tractament adequat. 
 
 
Tercera 
S’insta els ciutadans a no acumular aigua potable, que posin així en perill l’eficàcia d’aquestes 
mesures.  
 
Des de l’Ajuntament de Parets del Vallès s’habilita l’Oficina d’Informació Ambiental, situada al carrer 
Galende número 12 com a oficina d’atenció al públic en relació amb les anteriors disposicions. Així 
com també, el telèfon de l’usuari de l’ens gestor de l’abastament municipal, que atendrà les 
consultes que es produeixin en relació amb les anteriors disposicions i agrairà qualsevol informació 
de pèrdua o d’ús indegut d’aigua. D’altra banda, la Policia Local i altres Cossos de Seguretat 
posaran les infraccions en coneixement de l’Ajuntament.  
 
L’incompliment d’aquestes mesures cautelars comportarà de manera temporal i durant la 
vigència del període de sequera, la incoació del corresponent procediment administratiu 
respecte del qual s’aplicarà, si s’escau, el quadre d’infraccions següent: 
 

Grau d’infracció Descripció Sanció 

Rentat de vehicles amb mànega 30 € 
Lleu Reg o baldeig de vials 

Reg de jardins de fins a 250 m2 
 Fins a 50 € 

Greu 
Reg de jardins de més de 250 m2 
Ompliment de piscines de fins a 72 m2 

Reincidència de faltes lleus en el termini d’un mes 
 Fins a 200 € 

Molt greu Ompliment de piscines de més de 72 m2 
Reincidència de faltes greus en el termini d’un mes 

 Fins a 800 € 

 
 
Aquest Ajuntament fa una crida a la ciutadania de Parets del Vallès que, per responsabilitat i 
solidaritat, assegurin el compliment d’aquestes normes. 
 
 
3. Acordar, si correspon, la conformitat a la proposta del Pla director 
urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica de Can Fradera 

La presidència proposa una exposició conjunta dels tres punts de l’ordre del dia 
següents, ja que estan relacionats. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio 
Gat, i exposa que la proposta d’acordar la conformitat al document de “objectius i 
propòsits generals dels Plans directors urbanístics per a la delimitació de les 
àrees residencials estratègiques”, creu que requereix, si més no, fer algunes 
consideracions de caràcter general, del que significa i pretén aquesta nova figura 
urbanística, que de manera resumida anomenen ARE, amb la qual aquest equip 
de govern vol desenvolupar el sector Can Fradera, per considerar-ho una 
magnífica oportunitat en el temps i en l’espai, per avançar en matèria 
d’infraestructures i serveis de caràcter local, i el que valoren especialment, per 
avançar, encara més, l’aplicació de polítiques d’habitatge social al municipi. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

Aquesta, com saben és una iniciativa que el govern de la Generalitat de 
Catalunya va impulsar el passat mes d’octubre, aprovant un Decret Llei de 
mesures urgents en matèria urbanística. 

Per a l’elaboració d’aquest document es va fitxar com a principal objectiu, entre 
d’altres, dotar a les administracions catalanes dels instruments més adients per tal 
d’obtenir i/o desenvolupar d’una manera immediata, el sòl necessari per a la 
construcció d’habitatge assequible.  

De passada, considera rellevant destacar, que el govern de la Generalitat, amb 
aquesta decisió, va recórrer, per primera vegada, a la possibilitat d’aprovar 
disposicions legals a través d’un Decret Llei, que preveu el nou Estatut de 
Catalunya per a casos extraordinaris i urgents, com ha estat capaç el mateix 
govern de considerar en aquest sentit, el tema de l’accés a l’habitatge en aquest 
país. 

Des del punt de vista polític, creuen que aquestes mesures, més enllà 
d’harmonitzar el contingut de la nova Llei del sòl estatal amb la legislació 
urbanística catalana, també donen resposta al mandat que es desprèn del Pacte 
Nacional per a l’Habitatge per a l’obtenció de sòl destinat a l’habitatge social. 

Un document aquest, el del Pacte per a l’Habitatge, que com ja és sabut i malgrat 
algunes absències, va estar recolzat per la majoria de les forces polítiques 
representades al Parlament de Catalunya i un ampli sector de la representació 
econòmica, civil i social de Catalunya. 

El senyor Lucio Gat continua exposant que per a l’equip de govern la figura del 
ARE esdevé, doncs, com un instrument més efectiu per tal de posar a l’abast dels 
ciutadans i les ciutadanes de Parets de nou habitatge assequible. I ho és en la 
mesura que determina que el seu desenvolupament s’ha de fer en zones ben 
preparades per acollir aquest creixement, com és el cas de Parets, en el sector de 
Can Fradera, i al que després es referirà més detalladament. 

Avui el que proposen és donar conformitat a un document d’objectius i propòsits 
generals, on s’especifica també les necessitats d’habitatge pels quatre primers 
anys de desenvolupament d’aquest projecte i s’identifiquen els municipis amb 
capacitat per a emplaçar-hi aquests creixements. 

El document en la seva anàlisi destaca el dèficit general d’habitatge protegit que 
té Catalunya, i no passa per alt la magnitud de la demanda prevista segons 
l’esmentat Pacte Nacional per a l’Habitatge. 

Una realitat que fa que aquestes necessitats no es puguin cobrir únicament amb 
la utilització dels mecanismes ordinaris de transformació del sòl i per tant, es 
proposi aplicar un nou procediment per qualificar sòl per a usos residencials, 
mitjançant l’elaboració de plans directors urbanístics que permetran desenvolupar 
àrees residencials estratègiques de nova creació, a bona part de les principals 
localitats de Catalunya. 

En aquest sentit, un fet destacable en el marc d’aquesta proposta, és que les 
ARES, a més de donar resposta a les necessitats de sòl per l’adquisició 
d’habitatges a un preu assequible, és que aquestes també asseguren una 
elevada qualitat urbanística en la seva producció i garanteixen a la seva població, 
a través dels seus planejaments, la disposició dels equipaments necessaris, en 
clara sintonia amb l’equilibri creixement/servei. 
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Per la magnitud del tema i pel que pot representar aquest ARE per al futur 
urbanístic de Parets, segurament no coincidiran en alguns aspectes, però dels 
que si estan segurs que coincidiran, és que l’ocasió mereix tots els esforços, pel 
que fa a les valoracions del que això significa. 

Aquesta és l’anàlisi del contingut d’aquest document, que entenen que preveu un 
seguit de paràmetres a fi i efecte d’assegurar la plasmació efectiva dels seus 
objectius i estableix tot un seguit de requisits que hauran de complir aquestes 
zones de nou creixement i que passa a comentar: 

En primer lloc es determina que han d’afrontar una bona integració urbana i per 
tant les ARES s’hauran d’emplaçar en municipis amb capacitat per a constituir-se 
en nuclis vertebradors del territori, en continuïtat amb el teixit urbà existent o 
previst i amb una bona accessibilitat a la xarxa de transport públic i el 
subministrament d’aigua. 

D’altra banda,  regula clarament la densitat i la protecció pública, el que fa que 
tinguin una mitjana mínima de 50 habitatges per hectàrea, dels quals un mínim 
del 50% seran de protecció pública. 

En la seva menció als imprescindibles i irrenunciables serveis posa especial 
atenció als equipaments i als mateixos serveis pels quals s’ha de preveure una 
dotació suficient de sòl per a espais lliures i equipaments, així com la prestació 
idònia dels serveis necessaris per a la població que en el futur residirà. 

En el seu apartat més mediambiental fa al·lusió a la sostenibilitat del 
desenvolupament d’aquestes ARES i, per tant, preveu garantir la integració en el 
medi, l’eficàcia energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el tractament de 
residus, amb especial atenció a la utilització d’energies renovables. 

Sobre les urbanitzacions es preveu una planificació detallada amb la redacció 
dels projectes que delimitaran els sectors urbanitzables sobre els quals s’han de 
realitzar els respectius plans parcials arribant al detall de projectar les obres 
d’urbanització bàsica. 

En un altre punt s’especifica la cessió de l’aprofitament, la formulació de la qual 
permetrà la cessió per part dels propietaris de fins a un 15% de l’aprofitament 
urbanístic del sòl que podrà ser destinat a la construcció dels equipaments 
necessaris que, en tot cas, s’hauran de dur a terme simultàniament amb la 
urbanització de l’àrea i la construcció dels habitatges. 

I per últim, sobre el rol dels ajuntaments es garanteix la participació municipal que 
es consolidarà a través de la constitució de consorcis integrats per l’Institut Català 
del Sòl i els mateixos ajuntaments, els quals podran impulsar directament la 
urbanització dels sectors o bé convenir la seva gestió amb privats, cooperatives o 
altres. 

Arribat a aquest punt, amb aquesta resumida però densa explicació, sobre el que 
significa la nova figura urbanística amb caràcter general, la pregunta més 
interessant seria de quina manera i com es veuria afectat l’espai de Can Fradera 
respecte al seu pla parcial, amb la inclusió en un ARE. 

En primer lloc, subratllar que aquest acord es proposa amb quatre condicions 
bàsiques, tal i com especifica la seva part resolutiva en el primer i únic punt, del 
qual es reclama, com a variables de l’actual Pla parcial de Can Fradera les 
consideracions següents: 
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La primera, i pot ser la més important, és la tramitació de l’exclusió del sòl, en què 
es situa el polígon 1, o sigui, on se situen els terrenys en els quals es construiran 
els 60 habitatges de promoció municipal compromesos i adjudicats per aquest 
equip de govern, a fi i efecte de no incloure’ls en el calendari ni en les tramitacions 
que puguin esdevenir de l’ARE i conseqüentment agilitar la seva construcció que 
preveuen que sigui el proper mes de setembre. 

Apuntar de passada que aquesta acció requereix l’aprovació d’aquest Ple, d’una 
modificació puntual del Pla general d’ordenació, amb l’objecte de tramitar la 
segregació d’aquests terrenys i qualificar-los de sòl urbà. Aquest és el motiu del 
punt següent de l’ordre del dia i, per tant, si els sembla bé, donaria per explicada 
la seva justificació. 

La segona condició és incorporar en la delimitació de l’ARE a l’actual delimitació 
del Pla parcial de Can Fradera, sòl suficient per a la construcció d’un nou institut 
de secundària amb una superfície no inferior als 13.000 m2. 

Una ubicació, que dit de passada, els fa sentir còmodes des del punt de vista de 
la posició territorial i que conjuntament amb altres equipaments esportius s’haurà 
de finançar en part pel Consorci que es constitueixi de l’ARE, amb el compromís 
per part dels diferents departaments de la Generalitat de programar la participació 
en el seu finançament, per tal que els nous equipaments s’iniciïn de forma 
simultània als edificis d’habitatges. 

La tercera condició és que els índexs d’edificabilitat i densitat s’han de mantenir 
en 0,61 m2/m2 i els 60 habitatges per hectàrea ja establerts en el Pla parcial 
aprovat inicialment. Què vol dir això, doncs simplement que no s’ocupi més sòl del 
que ja preveia el Pla parcial de Can Fradera i, per tant, que es mantingui la 
mateixa intensitat en la disposició de vials i espais d’utilització pública. 

I l’última, potser més com a una consideració que no pas com a una condició, 
suggerir que, qui fins ara havia redactat el Pla parcial a Can Fradera segueixi 
implicat en el nou procés que caldria iniciar de nou, pel seu coneixement i 
experiència sobre la zona. 

Per acabar dir que aquesta decisió, que reconeix complicada i delicada a l’hora de 
recollir sensibilitats, però important per al futur del municipi, com ho han estat 
d’altres, comporta una major densitat a Can Fradera o el que és el mateix 
comporta la construcció d’un major nombre d’habitatges respecte al Pla parcial 
aprovat inicialment. 

Això és cert i no s’ha d’amagar, i per tant, els ciutadans i les ciutadanes de Parets 
ho han de saber. 

Però també és cert i, per tant, també s’ha de saber que el 95% dels habitatges 
que posen de més respecte al Pla parcial seran de protecció oficial i que de ficar-
se en aquesta empresa i, per tant, de ser acceptats els plantejaments, no només 
tindran una magnífica oportunitat de solucionar la mobilitat, tant interna com 
externa, en el barri antic, que això ja ho preveia el Pla parcial, sinó que tindran 
una de les poques ocasions que dóna la vida, de comptar amb certa celeritat, en 
la construcció d’un segon Institut, reclamat per la comunitat educativa del 
municipi, i el que potser més sentit li dóna a tot això, com és comptar amb un 
major parc d’habitatges socials, per poder oferir als ciutadans i les ciutadanes de 
Parets l’oportunitat de cobrir un dels drets fonamentals de les persones, com és 
poder adquirir un habitatge digne a un preu assequible. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i comenta 
des de diferents perspectives la posició del seu grup envers aquest tema. Explica 
que la filosofia d’aquestes àrees residencials estratègiques, que com molt bé ha 
dit el regidor ha estat una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. És un Pla 
director i els ajuntaments no tenen gaire cosa a fer, des d’aquest punt de vista i 
com a Pla director que és, la seva exclusivitat la té Urbanisme. 

Remarca, perquè és d’obligat compliment, que CiU va votar en contra d’aquesta 
normativa al Parlament de Catalunya, perquè entenia i ho van exposar d’una 
manera clara i àmplia, que deixava en indefensió als municipis. Els plans generals 
dels municipis queden despullats en aquest sentit, perquè pot haver una 
intervenció directa d’Urbanisme. 

Tot això s’ha d’explicar a fi que el ciutadà tingui la percepció que és una àrea 
residencial estratègica que es genera per a una finalitat molt important, a la qual 
després farà referència més àmpliament, com és fomentar la creació d’habitatge 
de protecció oficial, d’habitatge social, per cobrir una mancança històrica del país. 
Des d’aquest punt de vista és interessant remarcar-ho, perquè és una de les 
característiques important de la nova figura que avui es porta a terme. 

El senyor Martorell continua explicant que CiU valora positivament no tant la 
figura, sinó com afectarà al municipi, perquè l’àrea afecta directament al sector de 
Can Fradera, que està dibuixat i serigrafiat en el Pla general, aprovat inicialment i 
no estan fent res, cosa que remarca, perquè és important dir-ho, no estan fent res 
que no sigui actuar sobre una cosa que ja es té en aquests moments en marxa, 
que ja està dibuixat, amb les traces i que se sabia per on aniria, perquè 
efectivament ja està aprovat inicialment, i actuar sobre alguna cosa que ja està 
planejada, queda una mica més d’acord amb el que posteriorment pugui 
esdevenir la posició de CiU. 

No es tracta de crear un ARE com ha passat en altres municipis d’una cosa que 
no està ni planificada i que de cop i volta Urbanisme ho pot planificar i de fet ho 
pot fer, perquè un Pla director té tota la idea i totes les bases per fer-ho, en canvi 
en el cas de Parets és diferent, ja que estava una mica dibuixat. 

El senyor Martorell remarca que CiU vol fer prevaldre la finalitat, ja no només 
l’habitatge, perquè vol dir que com d’altres vegades que no han compartit i no 
comparteixen la política d’habitatge de l’equip de govern des de fa 25 anys. Ho 
han manifestat moltes vegades, de la mateixa manera que també han dit que CiU 
vol participar en qualsevol altre Pla d’habitatge que pugui esdevenir en un futur, 
perquè no s’ha de viure només d’això que no s’ha fet, sinó que han de viure 
d’aquest futur que ha d’esdevenir el municipi. 

CiU no està d’acord amb la política d’habitatge social del municipi, però ara es té 
una eina a l’abast que pot permetre, i de fet sinó hi ha res de nou permetrà 
minimitzar la mancança d’habitatge social del municipi. Per tant, com a partit que 
treballa i viu per al benestar del municipi, això s’ha de recollir. 

L’ARE també permet una altra figura que és la dels equipaments. Tothom és 
conscient del que són els equipaments en general. Els equipaments costen molt 
de portar endavant i l’ARE permetrà fer dues coses. Una, l’han reivindicat 
àmpliament, que és incorporar Can Fradera a l’ARE, amb una ampliació de 
13.000 m2, que permetrà la construcció d’un IES, que com molt bé a dit el regidor, 
ha demanat la comunitat educativa, ja que són els més afectats i coneixen el tema 
de més a prop, i també l’ha demanat tota la ciutadania, i tots els grups polítics, ja 
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que és necessari construir un nou IES, perquè l’actual està pràcticament al límit i 
si es vol crear més benestar per a la ciutadania s’ha de construir un nou IES. 

Per a CiU és important que el nou IES es desenvolupi al barri antic, és a dir a 
Parets centre, perquè ajudarà a esponjar la concentració que ja havien denunciat 
alguna altra vegada i que com a model de municipi no és el de CiU, i no els 
agradava la massificació de l’espai central, i que no està dintre del que CiU entén 
com a model de municipi. 

L’ARE permetrà construir el nou IES, dotar d’equipaments esportius, ampliar i 
consolidar els equipaments esportius de la zona com l’ampliació del camp de 
futbol i les noves pistes d’atletisme, que van estar les guanyadores de la 
participació ciutadana. Els ciutadans que són els que han de practicar i fruir de les 
pistes d’atletisme, hi estan d’acord amb la nova ubicació, que permetrà un bon ús 
i construir-les en un lloc adequat, d’aquesta manera el barri antic tindrà més 
vitalitat amb el nou institut i les noves aportacions esportives. 

Remarca i són conscients que es crearà una massificació en l’espai de Can 
Fradera, perquè s’han d’inquivir els habitatges que es construiran i que comporta 
aquesta figura, que són 100 i escaig d’habitatges més, que s’han d’inquivir en un 
mateix espai, però entenen que hi haurà un nou planejament, per inquivir els 
habitatges d’una manera el menys agressiva possible, però també reconeixen que 
els preocupa que es massifiqui una zona, que ja estava una mica massificada. 
S’han d’assumir riscos i reptes. Creu que la ciutadania entén que a vegades per 
aconseguir tot això que es proposen, aquesta és una oportunitat que permetrà fer-
ho d’una manera ràpida i que la ciutadania ho aprofitarà ràpidament, ja que en 
dos o tres anys es pot tenir l’equipament, per això és important no desaprofitar la 
figura que es proposa. 

El senyor Martorell remarca que l’esmentada figura permet posar en marxa més 
ràpidament el tema dels 60 habitatges sortejats a la ciutadania, i es pot tenir un 
conjunt equilibrat que permeti treballar per una banda per poder donar satisfacció 
als ciutadans del municipi als quals se’ls ha adjudicat els habitatges, que els volen 
i se’ls ha de proporcionar, i d’una altra banda, reordenar la zona amb una sèrie 
d’equipaments i estructura viària, que permetrà esponjar més el municipi. És una 
oportunitat que creu que no s’ha de deixar escapar, per això i per alguna cosa 
més que es podria dir, i que ja ha estat àmpliament exposada pel regidor, CiU 
vota a favor. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, agraeix el to amb el qual el 
representant de Convergència ha realitzat l’exposició. Agraeix doblement el sentit 
de responsabilitat que denota la intervenció del senyor Martorell, perquè tal com 
ha exposat, CiU ha votat en contra de les ARE en el Parlament i per sobre dels 
interessos del partit ha posat l’interès del municipi, fet que és d’agrair. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa 
que s’han dit moltes coses. El tema de les ARE, que són aquestes àrees 
estratègiques, a les quals el seu grup no es referirà gaire perquè han estat 
àmpliament explicades. Només reconeix i diu que és una molt bona iniciativa del 
Departament d’Obres Públiques i Política Territorial, perquè té dos objectius 
fonamentals com són incentivar l’economia, en un moment que hi ha una certa 
recessió, i incrementar o donar la possibilitat a l’increment de la construcció 
d’habitatges de protecció oficial. 
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Es plantegen molts dubtes a l’entorn de com es desenvoluparan aquest tipus de 
ARE, sobretot si es té en compte un aspecte tan important, com que l’INCASOL 
no és propietari dels terrenys en la major part dels llocs en què s’han dibuixat les 
ARE. Malgrat que l’INCASOL té diverses propietats, la majoria dels polígons que 
s’han inclòs en el Pla director, la propietat no és de l’INCASOL, fet que és una 
dificultat afegida, perquè primer s’ha de disposar del sòl. 

La pròpia ARE diu que tot això es farà mitjançant un consorci. El 
desenvolupament que es pugui produir probablement presenti certes dificultats. 

Sobre la taula tenen unes quantes propostes que ja s’han dit, però que el NOPP 
les vol referir. Una és la declaració de sòl urbà del solar en què ja es va produir fa 
més d’un any el sorteig dels habitatges de protecció oficial. S’ha de buscar algun 
tipus de solució per resoldre la qüestió i procedir a construir els habitatges i 
adjudicar-los a les persones que els hi van correspondre, perquè el retard és 
considerable i el fet de declarar el solar sòl urbà és una possibilitat, tot i que el 
desenvolupament que s’ha portat fins ara no era així, sinó que es va fer a partir de 
la redacció del Pla parcial, en què es van aprovar diferents polígons d’actuació. 
Ara es planteja una actuació diferent, que és la declaració de sòl urbà. Si aquest 
procediment ordena el tema i l’accelera, el NOPP no té cap inconvenient en 
aquesta solució, atès que aquest sòl urbà té quasi tots els serveis. 

La senyora Martí continua explicant que el fet d’incloure tota la zona de Can 
Fradera dintre de les ARE comporta la proposta que es tramita, d’ampliar la 
superfície en 13.000 m2, tot i que la proposta no indica, malgrat que se n’ha parlat, 
aquests 13.000 m2, que s’afegiran. S’ha comentat que s’ubicaran a l’altra banda 
de la via que tancava fins ara el Pla de Can Fradera. És a dir, la via que va des de 
l’avinguda de Catalunya fins al riu Tenes en perpendicular i després s’ha projectat 
saltar per sobre la riera Tenes. 

L’ampliació de 13.000 m2 del Pla suposa, com ja s’ha dit, un increment per sobre 
dels 100  habitatges. Els 100 habitatges sumats als que ja hi havia al Pla parcial 
donen una densificació en el sòl, en què s’edificarà molt alta, malgrat que la suma 
total no es modifica, i continuï sent del 0,61 habitatges per metre quadrat. Si a 
Can Fradera es construïen 360 habitatges, més els 60 de protecció oficial 
adjudicats, més 110 habitatges, dóna un total de 530 habitatges, que és una 
densitat molt elevada i es construiran uns blocs de pisos d’una certa alçada i per 
tant d’un un cert impacte. 

Al NOPP li preocupen uns quants problemes. El primer el que acaba d’exposar, 
sobre l’increment d’habitatges que es produirà en un sector concret, que és 
l’actual zona que havia marcada com a Can Fradera. 

En segon lloc, l’emplaçament dels 13.000 m2, de l’altra banda, si és que es 
consolida d’aquesta manera. Un vial d’alta mobilitat i de circulació ràpida 
important. En el seu dia es va explicar que el vial tancava el Pla parcial i pretenia 
desviar el trànsit que ve de Lliçà de Vall, que travessi paral·lel a Can Fradera i 
salti la riera Tenes i que el trànsit vagi cap el polígon industrial. Però si els 13.000 
m2 s’emplacen en l’altra banda, hi haurà moltes dificultats per accedir-hi, i si es vol 
ubicar l’institut, l’emplaçament no és gaire adient a causa dels problemes de 
mobilitat i perillossitat. 

La senyora Martí indica que també s’ha de tenir en compte que el pont del riu 
pateix un procés històric i llarg, ja que el pont tenia una subvenció per a la 
redacció del projecte i està encallat, perquè és un pont elevat, i segurament 
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Carreteres no accepta que vagi a nivell de la riera, perquè s’interceptaria el vial 
que ha d’anar paral·lel al riu Tenes, que passa per l’altra banda. 

El NOPP s’imagina que el vial anirà des de l’avinguda de Catalunya fins a la riera, 
i serà un vial en principi, que haurà de tenir una certa alçada i es produiran alguns 
talussos per poder saltar la riera Tenes, amb una certa llum i volada. Aquest tema 
no està resolt, ni clar, però en principi tot apunta a què el pont ha de ser-hi, i amb 
unes certes dimensions. Si se situa el fet en aquest emplaçament, l’institut queda 
en un extrem. Aquest és un equipament molt important i necessari, però no és el 
millor emplaçament possible. 

Els 13.000 m2 s’ubiquen a l’altra banda del vial i afecta a sòl no urbanitzable i és 
un sòl que en aquests moments està qualificat de valor agrícola. Per tant, s’afecta 
un sòl que el Pla general el va considerar amb una altra qualificació urbanística. 

La lectura que realitza el NOPP de l’exposat, és que hi ha un munt de 
modificacions del Pla general aprovat. Molt sovint es troben sota la taula 
modificacions com aquesta o com d’altres, que ratifiquen en certa manera que el 
Pla general existent no ha de ser un Pla gaire bo i que no ha previst tot el que 
havia de preveure, si a cada moment s’ha de modificar. És un Pla que no va 
resoldre en el seu dia l’emplaçament de la residència d’avis, que es va haver 
d’ubicar en una zona verda. Ara el Pla general tampoc resol l’emplaçament de 
l’institut, el qual es proposa instal·lar-lo amb aquesta modificació en una zona de 
valor agrícola. O sigui que dos equipaments importants i fonamentals es resolen 
urbanísticament sobre la marxa i no sobre un planejament preconcebut. 

Fa un temps es va dir que l’institut s’emplaçaria a continuació de l’escola Vila 
Parietes. Aquesta semblava una possibilitat, però no ha estat així. El Pla general 
dibuixava una zona escolar sense prefixar-la i ara es fa una altra proposta sobre 
ubicar l’institut en un sòl, que en aquests moments està qualificat de valor 
agrícola. 

Els plans directors urbanístics preveuen un consorci com a figura per a 
desenvolupar-se. Segurament és adequat perquè implica la col·laboració 
d’administracions de diferents nivells. Fa pocs dies l’Ajuntament va aprovar la 
creació, la consolidació i tirar endavant una societat en el tema dels habitatges, 
per tant es tindrà aquesta societat i a més l’Ajuntament haurà de formar part del 
consorci. Són moltes figures urbanístiques i de gestió per donar sortida a un 
problema que de moment no s’acaba de trobar. 

El NOPP està totalment a favor que el municipi de Parets participi i estigui inclòs 
en aquesta ARE. Estan totalment a favor i han reivindicat moltes vegades la gran 
necessitat que té el municipi de la construcció d’un institut. Estan totalment 
d’acord que s’han de construir habitatges de protecció oficial, que són necessaris, 
i s’ha de fer un esforç en aquest sentit, i estan a favor de qualsevol millora en els 
equipaments esportius, i per tant les pistes d’atletisme ho són. El NOPP està 
totalment a favor d’això, però entenen que la proposta d’ampliació dels 13.000 m2, 
i tal com van manifestar en la comissió informativa i ara ho reiteren que vist que 
els 13.000 m2 no estan encara emplaçats, tot i que se suposa i s’indica que 
podrien estar en el lloc que han dit abans, al NOPP li agradaria que els 13.000 m2 
se situessin a la Bendibérica, en el solar que constitueix l’antiga Bendibérica, per 
tres raons fonamentals. La primera, perquè l’institut estaria en un lloc central. 
Sempre han defensat que tot el poble pugui accedir als serveis, com la residència, 
el CAP, i l’institut. Per això els serveis s’han de col·locar en un lloc central, en un 
lloc que les distàncies siguin favorables per a tothom. 
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En segon lloc, permetria recuperar un espai molt deteriorat, per moltes raons, i 
amb moltes dificultats de desenvolupament. El problema fonamental és la 
contaminació que pateix. Té un planejament aprovat i seria possible recuperar 
aquest espai com s’han recuperat d’altres. No es pot oblidar que la Linera era una 
zona amb un Pla parcial aprovat amb blocs immensos i es va reconduir. Pregunta 
per què no es pot reconduir el tema de la Bendibérica, així es recuperaria un 
espai i una centralitat. És una finca que des del punt de vista de mercat té un 
valor baix pel problema de la contaminació i per això l’Ajuntament podria sanejar 
el sòl i instal·lar aquest equipament, amb col·laboració amb el Departament de 
Medi Ambient. 

La senyora Martí continua exposant que el seu grup no sap si l’emplaçament dels 
13.000 m2 està tancat, sinó fos així, el NOPP vol que la seva exposició i defensa 
es tingui en compte i es valori. Per les raons exposades el NOPP s’absté en la 
votació d’aquests dos punts. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que subscriuen i coincideixen 
amb el neguit que pugui generar la massificació del sector. A tothom li agrada un 
esponjament de la zona. 

El tipus de model d’urbanització i construcció que es planteja és un model que 
cada vegada avança més, perquè els experts diuen que és sostenible, cosa que 
és certa. Cal fer un planejament adequat, i l’àmbit de Can Fradera pot acollir 
aquest volum d’habitatges perfectament. 

El senyor Lucio Gat matisa que no són 530 habitatges, sinó 470, dels quals 269, 
perquè estan inclosos els 60, són de protecció oficial. Aquesta és una dada 
rellevant. 

Els 13.000 m2 de l’institut és una condició “sine qua nom” perquè es desenvolupi 
el ARE. L’equip de govern se sent especialment còmode, en què l’institut s’ubiqui 
en aquest extrem del poble, ja que és una manera de trobar un equilibri en els 
equipaments educatius. El barri antic pot i ha de tenir un institut. Avui dia no hi ha 
cap problema amb el tema dels desplaçaments, i aquesta ubicació genera un 
equilibri territorial quant als serveis educatius del municipi. Amb l’institut es pot 
mantenir la mateixa filosofia i no és desencertada. 

L’espai de la Bendibérica tampoc és dolent. Ha de reconèixer que abans que 
aparegués el ARE, ja preveien la possibilitar d’ubicar l’institut a l’espai central, 
però és millor la proposta que surt del desdoblament de l’àrea estratègica. 

Respecte a les modificacions del Pla general, ha de dir que un Ajuntament i un 
municipi són vius i el Pla general també ho ha de ser. És complicat tenir una bola 
de vidre i endevinar tot el que passarà en un futur. Se senten tranquils amb totes 
les modificacions realitzades. Ha de reconèixer que al principi es preocupava, 
perquè l’oposició qüestionava molt les modificacions que l’equip de govern 
presentava al Pla d’ordenació urbana, però després ha constatat amb altres 
ajuntaments que Parets està molt per sota en modificacions, fet que no vol dir que 
sigui ni millor ni pitjor.  

Reitera que els plans generals són vius i quan apareixen figures urbanístiques 
com el ARE o es fa una modificació per reconduir el tema, o et quedes estancat 
en les pretensions inicials, les quals no tenen res a veure amb el futur. La vida va 
molt ràpida i per tant els plans generals s’han de modificar cada vegada més 
sovint i en temps més curts. 
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No vol que es tingui la idea que es fan malament les modificacions del Pla 
d’ordenació urbana, i que el Pla d’ordenació urbana actual no preveu alguns 
temes, i que per tant es modifica sempre. Avui es presenten dues modificacions, 
una a fi de tenir un espai que interessa a una sèrie de persones del municipi per 
la celeritat que requereix engegar els 60 habitatges adjudicats. S’ha de realitzar la 
modificació perquè el planejament preveu unes modificacions del Pla general amb 
un Text refós per poder reservar sòl amb la previsió del Departament d’Urbanisme 
de traçar la via de serveis, via interpolar o rotonda del circuit, per ampliar-la amb 
més carrils. 

El senyor Lucio Gat indica que la intervenció de la representant del NOPP ha 
estat positiva, però en tot cas vol matisar algunes qüestions sobre l’habitatge, i 
l’INCASOL. Explica que en aquest cas s’ajunten dues qüestions, la primera que 
s’inicia un ARE en un sector en què ja hi havia un Pla parcial, amb un creixement 
determinat. S’incrementa una mica més, però per una causa molt justificada. Al 
sector hi ha sòl municipal, per això és més fàcil de tirar endavant, que no pas en 
altres ajuntaments que la figura del ARE no la preveien enlloc, i han de qualificar 
un sòl que realment en el qual no tenien previst cap creixement. 

Respecte a l’institut, ha de dir que l’equip de govern creu que s’ha d’ubicar en 
aquest sector. En futures sessions de treball es pot parlar de les disposicions que 
puguin haver en el mateix sector de l’institut. Aquesta discussió està tancada 
perquè és una qüestió de criteris i l’equip de govern farà el possible per ubicar 
l’institut en aquell sector. Aquesta és l’aposta de l’equip de govern. 

Més endavant es comentarà si l’institut es construirà paral·lel a la via, així com la 
disposició d’aquesta nova figura, que comportarà volumetries i disposició de vials 
diferents. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que potser sí que és aquest el 
nombre d’habitatges, però d’acord amb les dades de les quals disposen és de 360 
habitatges més els 110, més els 60 que ara s’exclouen, però que en tot cas també 
estan dins del sector de Can Fradera, per això són 470 habitatges, un nombre 
d’habitatges considerable, que produirà una massificació en la zona de Can 
Fradera. 

La senyora Martí pregunta que si és tan bo per al barri antic que es dibuixi l’institut 
en aquesta zona, per què no es va dibuixar en el Pla general, que és el que 
s’havia d’haver fet i no buscar ara un emplaçament a correcuita i en un lloc 
residual. L’emplaçament està situat en un extrem, a l’altra banda d’un vial. A més 
la necessitat de l’institut és urgent. L’institut actual està absolutament 
congestionat i hi ha una necessitat urgentíssima. No saben a quina velocitat es 
desenvoluparà el Pla director urbanístic que té una evolució en certa manera 
llarga. No saben si el poble podrà esperar aquest desenvolupament, atesa la 
necessitat urgentíssima de construir un nou institut. 

La senyora Martí indica que no fa gaire temps es va posar sobre la taula un 
discurs sobre el fet que els ajuntaments podien assumir competències 
urbanístiques, d’acord amb la Llei d’urbanisme. Es va fer un discurs que valorava 
molt positivament aquest fet i s’assumien precisament les competències 
urbanístiques municipals per al desenvolupament urbanístic del tema de Can 
Fradera. El NOPP no està fent cap valoració, sinó que manifesten que sobre la 
taula hi ha bastants contradiccions. O sigui que un dia es feliciten perquè en base 
a la Llei d’urbanisme l’Ajuntament pot assumir competències urbanístiques i 
aprovar el planejament des de el propi municipi, des del Ple de l’Ajuntament, i un 
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altre dia s’acorda deixar que les competències urbanístiques de l’Ajuntament 
quedin en mans del Departament d’Urbanisme. No valora si això és bo o dolent, i 
creu que en aquest cas està justificat, però l’equip de govern en el mateix indret 
ha dit coses diferents respecte al tema de les competències urbanístiques. En 
qualsevol cas cal anotar-lo i reflectir-lo. Evidentment es pot canviar d’opinió i de 
criteri, però aquest salt respecte a Can Fradera és considerable. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que aquesta darrera 
apreciació treu de context la filosofia del ARE, tema que ja ha explicat i que no ho 
tornarà a fer. Com ha dit abans és un Pla director de la Generalitat i l’Ajuntament 
valora si li interessa o no. En el Ple s’ha manifestat majoritàriament que sí que 
interessa, per això aposten per aquesta figura sense renunciar al que en el seu 
dia van decidir exercint les competències des de l’Ajuntament. 

Indica que la definició realitzada pel NOPP ha estat la mateixa, que quan es va 
presentar l’escola Vila Parietes, i el NOPP va arribar a dir que es construïa en un 
espai residual. Ha de manifestar que l’entorn d’aquest col·legi és agradabilíssim, 
maco i valorat per la comunitat educativa. Per tant, no és un lloc residual com va 
dir el NOPP. Avui sent novament que l’institut s’edificarà en un entorn residual. 
Indica que deixin una mica de temps i tornarà a passar el mateix que amb l’escola 
Vila Parietes, que no té res de residual. Deixi que el temps posi les coses en el 
seu lloc i es veurà que no es tan residual com planteja el NOPP. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Iniciativa, el senyor Tarrés, i exposa 
que per al seu grup, i així ho ha anunciat en moltes ocasions, l’habitatge social és 
una de les prioritats irrenunciables, i de les diferents intervencions del regidor 
d’Urbanisme s’ha evidenciat que és un dels principals compromisos d’aquest 
govern, del qual formen part. 

Creu que s’ha de parlar d’habitatge social sempre dins del marc general, ja que 
encara que sigui obvi val la pena recordar que s’ha subscrit un pacte per 
l’habitatge, particularment impulsat per la Conselleria d’Habitatge i Medi Ambient 
de la Generalitat, que preveu tota una sèrie de mesures per facilitar l’accés a 
l’habitatge, especialment dels joves en un horitzó que s’allarga fins al 2016. Al seu 
entendre, i sense ànims de polemitzar és ara quan per primer cop es fa política 
d’habitatge a Catalunya. 

El senyor Tarrés manifesta que assumeixen com a propis els reptes que recull 
aquest pacte i des del govern local s’estan donat proves que realment es vol 
impulsar la construcció d’habitatge protegit i particularment en el sector de Can 
Fradera, ja es va expressar abastament en el marc del Pla parcial de Can 
Fradera. El que es posa avui sobre la taula és un element sobrevingut. És a dir 
que des de la Generalitat s’ha impulsat una nova iniciativa de les àrees 
residencials estratègiques, de les quals deriva el Pla director que porta avui a 
debatre aquesta proposta. 

S’ha de dir en veu alta que aquestes àrees residencials estratègiques amb 
caràcter global i pensades per arreu de Catalunya són realment una bona 
proposta. En principi és una eina per impulsar l’habitatge assequible, i en aquest 
sentit és un treball important, que dóna resposta a un dels mandats precisament 
que es deriven del Pacte Nacional de l’Habitatge, al qual s’ha referit abans. 

El fet que es planifiqui des de fora, encara que d’entrada generi un cert rebuig des 
del punt de vista més aviat simbòlic, perquè sembla que es perdin competències 
urbanístiques i que les recuperi la Generalitat, amb totes les condicions que en 
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principi es tramita els ARE, dóna una garantia de seguretat. En primer lloc, perquè 
els propis ARE parteixen i arrenquen d’una filosofia que situa tota una sèrie de 
principis rectors importants. La integració urbana, la protecció pública i la densitat. 
Abans el senyor Lucio Gat ha explicat que més del cinquanta per cent és reserva 
de protecció oficial i en aquest sentit s’avança molt. També es parla 
d’equipaments i serveis, criteris de sostenibilitat en la pròpia construcció, de 
planificació acurada, detallada, de gestió dels aprofitaments fent un salt qualitatiu 
de fins a un 15% i com no podia ser d’una altra manera de la participació 
municipal en el desenvolupament d’aquests sectors. 

Estan al davant d’una oportunitat important. No parlen d’un bolet aïllat sinó d’una 
planificació global del país, d’impulsar 100 àrees estratègiques en un conjunt de 
86 municipis, en particular al Vallès Oriental s’han previst 7 ARE, que agrupen 
unes 104 hectàrees, d’acord amb les dades que té al davant, sinó són errònies, 
poden generar més de 6.000 habitatges i evidentment Parets forma part d’aquest 
paquet i del Pla director que s’elaborarà amb la situació de Can Fradera, que hi 
ha una oportunitat de reconvertir el Pla parcial en la inclusió del ARE i tenir 
una major dotació d’habitatge públic i guanyar un espai important per a 
equipaments, cosa que no era fàcil i que ara esdevé una oportunitat. 

El senyor Tarrés continua exposant que si tot va bé i els ARE suposaran una 
celeritat en la tramitació de la burocràcia administrativa i si l’escenari de 
l’aprovació definitiva se situa abans de l’estiu del 2009, els col·loca en una 
situació de punt de sortida important per després abordar la transformació del 
sector. 

Al seu grup li sembla una bona iniciativa i li semblen correctes les propostes i les 
condicions que l’Ajuntament ha posat al desplegament del ARE, per segregar en 
primera instància l’àmbit que afecta la construcció dels 60 habitatges que es van 
adjudicar en el seu moment. És fonamental. 

Amb independència de com acabarà concretant-se al final, perquè això s’haurà 
d’elaborar i s’haurà d’acabar de perfilar i per tant en aquest sentit totes les 
aportacions probablement seran positives i entre tots veuran més i li sembla bàsic 
el fet de dir que s’aposta per ampliar en 13.000 m2 per generar un equipament en 
el barri antic. 

Creu que el barri antic té un dèficit en equipaments i concretament la comunitat 
educativa és conscient que estaria bé que en aquest barri hi hagi un institut i a 
l’equip de govern li sembla una aposta molt ferma per reequilibrar territorialment el 
municipi amb la dotació d’un nou institut que sortirà de la incorporació dels 13.000 
m2 en el projecte del ARE. Això vol dir donar més densitat, ja que si s’incorporen 
13.000 m2 es generen més habitatges i abans s’ha explicitat que potser s’arribarà 
dels tres cents llargs previstos cap als 470 habitatges. S’incrementen en més de 
110 habitatges, i aquest increment vol dir no només 110 habitatges i prou, sinó 
que a l’entorn de 107 serien de protecció oficial. Per tant estan al davant d’una 
incorporació de 9 habitatges socials sobre els previstos inicialment. O sigui, que 
no s’incrementen amb pisos lliures, sinó amb pisos de protecció oficial i per tant, 
amb això tenen una eina més per donar resposta a la necessitat d’habitatge que 
hi ha a la població i en particular la jove. 

Hi ha un altre aspecte que és veure com quedarà dibuixat, com es concretaran, 
com seran els blocs de pisos, quina gràcia i quin impacte tindran. Han de treballar 
tots plegats i els tècnics els primers, perquè generin el menor impacte possible, 
siguin el més agradable possible i que generi una trama urbana, que amb un 
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institut contigu defineixi, configuri el que seria una nova centralitat, amb dignitat, 
amb qualitat, i evidentment amb equipaments, infraestructures i equipaments. 

El senyor Tarrés indica que hi ha un tercer element significatiu, que tothom té al 
cap i és el tema de les infraestructures. El ARE és una oportunitat perquè s’ha de 
vincular i condicionar a la realització de les infraestructures necessàries. Pensa 
amb el pont sobre el riu Tenes i amb el túnel que traurà definitivament la Linera 
del cul de sac, en què es troba en aquests moments, des del punt de vista de la 
mobilitat. És una gran oportunitat en aquest sentit. 

Remarca l’oportunitat per poder reconfigurar la zona esportiva per donar cabuda a 
les pistes d’atletisme que és una de les principals reivindicacions ciutadanes. 

El senyor Tarrés es reserva de cara al futur, perquè tot aquest debat té una 
continuïtat en el futur, posar algunes altres condicions que des d’ICV-EUA els 
agradaria que s’incorporessin en el futur desplegament d’aquesta zona. 
Particularment vol fer referència al que seria una part de lloguer del volum 
d’habitatge que es crearà i particularment en trobar les fórmules perquè realment 
els nous habitatges de protecció oficial que es generin siguin habitatges no per 
incorporar nova població al municipi, tampoc ho diu amb cap ànim pejoratiu contra 
ningú, sinó per servir a la població que ja hi és al municipi. 

L’habitatge no ha de ser un negoci, sinó un dret i per això volen que es compleixin 
totes aquestes condicions, que ha expressat i reafirma que es comprometen i 
continuen comprometent-se en seguir treballant en el marc de l’equip de govern 
per continuar impulsant una política d’habitatge, que garanteixi un allotjament 
digne per a tothom. Creu que això és suficientment clar com per avalar que és 
una bona proposta i el vot d’Iniciativa és afirmatiu. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i atès que, 

Atès que per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres públiques de 18 
de febrer de 2008 es va aprovar el document de “Objectius i propòsits generals 
dels Plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees 
residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011”. 

Atès que en l’esmentat document i en l’àmbit  Pla director urbanístic de la 
comarca del Vallès Oriental es delimita una àrea residencial estratègica en el 
Sector de Can Fradera. 

Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques es va 
sotmetre el document de “Objectius i propòsits generals dels Plans directors 
urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees residencials estratègiques 
per al quadrienni 2008-2011”, al tràmit de consulta als ajuntaments afectats pel 
termini d’un mes, abans de l’aprovació inicial dels corresponents plans directors 
urbanístics. 

Vist el desenvolupament urbanístic del Pla parcial Can Fradera i la programació 
del Pla de l’habitatge assequible de l’Ajuntament de Parets en relació amb els 
habitatges del Polígon 1. 
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Vist l’article 19 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en 
matèria urbanística que afegeix al Text refós de la llei d’urbanisme la regulació de 
les àrees residencials estratègiques. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA:  

1. Acordar la conformitat de l’Ajuntament amb el document de “Objectius i 
propòsits generals dels Plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació 
de les Àrees residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011”, en relació 
amb la delimitació de l’àrea residencial estratègica en el Sector de Can Fradera, 
amb les condicions següents: 

1. Per tal de prioritzar la construcció dels 60 habitatges de protecció oficial 
inclosos en el polígon 1 del Pla parcial Can Fradera actualment aprovat 
inicialment, s’ha d’excloure el sòl on se situa el polígon 1 de la delimitació de 
l’ARE. 

2. S’hauria d’incorporar en la delimitació de l’ARE respecte a l’actual 
delimitació del Pla parcial de Can Fradera, sòl per a la construcció del nou 
institut amb una superfície del voltant de 13.000 m2. Aquest equipament i la 
construcció dels equipaments esportius inclosos dins de l’ARE, s’haurien de 
finançar en part pel Consorci en el desenvolupament de l’ARE, amb el 
compromís per part dels diferents  Departaments de la Generalitat de 
Catalunya de programar la participació en el seu finançament, amb l’objectiu 
que els nous equipaments s’iniciïn de forma simultània als edificis 
d’habitatges. 

3. Els índexs d’edificabilitat i densitat s’haurien de mantenir en 0,61m2/m2 i 60 
habitatges/ha, ja establerts en el Pla parcial aprovat inicialment. 

4. Tenint en compte que el Pla parcial actualment en tramitació, ha estat 
redactat pel despatx Serra-Vives-Cartagena, SL sembla coherent que 
segueixi el procés aquest mateix equip redactor. 

2. Notificar el present acord a la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques. 

 

4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació en el Sector UP-1 “Can Fradera” 

D’acord amb el debat anterior, les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i atès que, 

Atès que per acord de Junta de Govern de data 29 de novembre de 2007 es va 
aprovar inicialment el Pla parcial del Sector UP-1 “Can Fradera” i es va sol·licitar 
informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i als altres organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, de conformitat amb els 
articles 83.4 i 85 del Decret 1/2005, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’Urbanisme de Catalunya, en endavant TRLUC. 
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Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 28 de 
febrer de 2008 va emetre informe favorable al Pla parcial del Sector UP-1 “Can 
Fradera”. 

Atès que per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres públiques de 18 
de febrer de 2008 es va aprovar el document de “Objectius i propòsits generals 
dels Plans directors urbanístics per a la delimitació i ordenació de les Àrees 
residencials estratègiques per al quadrienni 2008-2011”. 

Vist que dins de l’esmentat Pla director s’inclou el Sector, delimitat pel Pla general 
d’ordenació de Parets del Vallès, “UP-1 Can Fradera”. 

Vist que de conformitat amb el Pla d’habitatge assequible, l’Ajuntament de Parets 
del Vallès té la previsió de construir 60 habitatges de protecció oficial en el 
Polígon 1 delimitat en el Sector UP-1 “Can Fradera”. 

Atès el que disposa l’article 83 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei d’urbanisme. 

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

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA ABSOLUTA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació en el 
Sector UP-1 “Can Fradera”, redactada pels serveis tècnics municipals.  

2. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d’ordenació en el Sector UP-1 
“Can Fradera” a informació pública durant un mes, mitjançant la seva publicació 
en el BOP. 

3. Sol·licitar informe dels organismes competents per raó de les seves 
competències sectorials i concedir audiència a l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
d’acord amb l’article 83.7 del TRLUC. 

 

5. Verificar, si procedeix, el Text refós de la modificació puntual del 
Pla general de l’entorn del “Sector UP-5 Circuit” 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que aquest és un tema més aviat tècnic, el qual es va explicar en la 
comissió informativa. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 24 de gener de 2008 va 
procedir a aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”. L’aprovació inicial estava 
supeditada a una sèrie de consideracions, que van traslladar i que els serveis 
tècnics de l’Ajuntament han recollit i han elaborat un Text refós. 

Les modificacions concretament es referien a la reserva de sòl, que s’ha de 
preveure en la ronda del circuit, que el Departament de Política Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat preveu ampliar amb més carrils dels actuals, fet 
que afecta d’una manera relativa a l’àmbit d’actuació del desdoblament del Pla 
parcial del Sector Circuit i l’únic que s’ha fet ha estat recollir les consideracions 
que el Departament d’Urbanisme ha manifestat. 
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L’expedient es va mostrar a la comissió informativa tal i com quedava i els plànols 
que és el més significatiu de la modificació. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup manté el 
vot d’abstenció tal com van votar en el començament de la tramitació del Sector 
UP-5 Circuit. En aquests moments l’únic que es fa és, i així queda palès al 
document, el que s’ha demanat a partir que la Comissió Territorial d’Urbanisme va 
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’ordenació de l’entorn del 
Sector del Circuit. Es recull l’escenificació que planteja Urbanisme, amb això es 
pot fer ben poca cosa, només recollir el Text refós que recull la reserva vial, que 
en els propers mesos i algun any que altre se sentirà parlar perquè afectarà de 
ple el territori. 

Reitera que CiU manté el vot que en el seu moment va ser d’abstenció. S’obliga a 
la figura del Text refós per poder tancar definitivament el tema i tirar endavant el 
Sector UP-5 Circuit. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que es recullen algunes de les 
prescripcions realitzades per Urbanisme, específicament de la Direcció General 
de Carreteres. És evident que aquesta és una zona en la qual al voltant hi ha 
infraestructures molt importants i que les infraestructures, és lògic en part que els 
altres organismes que informen els temes de planejament vulguin fer les 
corresponents reserves, perquè per una banda hi ha la interpolar i per l’altra la C-
17. Aquest és un pas més en el desenvolupament del Pla, el NOPP va manifestar 
en el seu dia que el desenvolupament del Pla parcial no era prioritari, que s’hauria 
hagut de tirar endavant i acabar el Sector de Can Volart, però en qualsevol cas 
això forma part de la tramitació de la modificació del Pla general. Afegeix que el 
NOPP s’absté. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 5 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès que, 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 8 de novembre de 2007 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació de l’entorn del  
“Sector UP-5 Circuit”, redactada per l’arquitecte Carles Doñate Font i es va 
sotmetre la seva aprovació definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 24 de 
gener de 2008, va procedir a aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació de l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, supeditant la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva executivitat a la 
presentació d’un Text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient que incorpori les prescripcions establertes 
per la Direcció General de Carreteres. 

Vist el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactada per l’arquitecte Carles Doñate Font.  

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 
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El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactada per l’arquitecte Carles Doñate Font, 
que incorpora les prescripcions establertes en l’informe de la Direcció General de 
Carreteres. 

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el Text refós de l’esmentada 
modificació, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes que 
procedeixi a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


