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

Caràcter: ordinari 
Data: 3 de juliol de 2008 
Horari: de 20 a 21.30 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 
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup PP 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA  
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
 

Excusa l’assistència 

Raquel García Mesa, regidora 
 
 

Ordre del dia 

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

Serveis Generals 

2. Aprovar, si escau, l’adhesió al conveni de col·laboració entre  el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per tal de col·laborar en 
l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

3. Acordar, si procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets al pacte d’alcaldes 
relatiu a la lluita contra l’escalfament de la Terra i la signatura d’un conveni a 
l’efecte amb la Diputació de Barcelona. 
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4. Aprovar, si escau, el conveni regulador de la concessió de domini públic que 
atorga l’Ajuntament de Parets del Vallès a favor de Grifols, SA, en relació a la 
Masia de Can Guasch i els seus espais adjacents. 

Serveis Territorials 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de l’expedient de la modificació del 
Pla general per al reajustament de sistemes urbanístics en l’àmbit de Can 
Guasch i la Marineta. 

6. Acordar, si correspon, l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana 
d’ordenació volumètrica per a la instal·lació d’un Campus d’Estudis 
Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. 

7. Mocions de la Junta de Portaveus. 

8. Precs i preguntes.  

 

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT aprova l’esborrany de l’acta del dia 15 de 
maig de 2008. 

 

Serveis Generals 

2. Aprovar, si escau, l’adhesió al conveni de col·laboració entre  el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació 
de municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per tal 
de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències 
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que aquest punt tracta sobre 
l’adhesió de l’Ajuntament al conveni de col·laboració entre  el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques per tal de col·laborar en l’execució de 
programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil. El conveni es va signar concretament el 5 de 
setembre de 2007, als efectes d’adherir-se a les mesures que adopti el 
Departament i l’Ajuntament alhora obté unes quantitats a la vegada que presta 
aquesta col·laboració. 

Tots el grups voten a favor. Per tant i, 

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques relatiu a la fixació de les línies de col·laboració entre el Departament 
de Justícia i les entitats locals, en execució de programes que són competència 
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

Atès que l’esmentat conveni, en el seu pacte tercer, estableix la possibilitat que 
les entitats locals interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia s’hi 
adhereixin. 
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El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre  el Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis i l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques per tal de col·laborar en l’execució de programes en 
l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil. 

2. Notificar aquest acord mitjançant el model normalitzat a la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

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

ANNEX 
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3. Acordar, si procedeix, l’adhesió de l’Ajuntament de Parets al pacte 
d’alcaldes relatiu a la lluita contra l’escalfament de la Terra i la 
signatura d’un conveni a l’efecte amb la Diputació de Barcelona 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, i 
explica que aquesta proposta surt d’una proposta inicial que se’ls va adreçar de la 
Diputació de Barcelona a partir d’una iniciativa que sorgeix de la Comunitat 
Europea. 

Hi ha un compromís de la Comunitat Europea de reducció de les emissions de 
CO2, amb actuacions concretes d’eficiència energètica que marca una reducció 
per al 2020 del 20%, i en aquest sentit la Diputació de Barcelona adopta mesures 
per buscar acords de col·laboració amb els ajuntaments per cadascun impulsi 
aquesta dinàmica. 

En concret la proposta veu una sèrie d’acords que poden permetre avançar a 
l’Ajuntament en aquesta direcció. Concretament es proposa que l’Ajuntament de 
Parets del Vallès faci seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopti 
el compromís de reduir les  emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per 
cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts 
d’energies renovables. 

En segon lloc, l’Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a elaborar un Pla 
d’acció  d’energia sostenible en un termini màxim d’un any des de la data 
d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de la  Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i 
inclourà una estimació  de les emissions  i una proposta  de les accions a seguir 
per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es 
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. 

A la proposta d’acord s’adjunta una proposta de conveni que la Diputació de 
Barcelona ha fet arribar als diferents ajuntaments, per a la seva adhesió. 

En tercer lloc, l’Ajuntament de Parets del Vallès es compromet també a elaborar 
un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar 
el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla 
d’acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa. 

Finalment hi ha un quart punt que consisteix en comunicar els presents acords al 
comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model 
establert )  i al president Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la 
província que s’hi adhereixin. 

A l’igual que van explicar a la comissió informativa, que el conveni que s’adjunta a 
la proposta, és una proposta de conveni que ha fet arribar la Diputació de 
Barcelona, i que està pendent de la consignació pressupostària definitiva, ja que 
està en funció del nombre d’ajuntaments que s’adhereixin a la proposta. 

Intervé la regidora del PP, la senyora Rueda, i exposa que el seu grup vota a 
favor de l’adhesió de l’Ajuntament al pacte d’alcaldes i la signatura del conveni 
amb la Diputació de Barcelona. 
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El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està totalment 
d’acord amb l’adhesió al pacte d’alcaldes, contra l’escalfament de la terra, ja que 
és un pas necessari i en un futur donarà resultats positius. 

La millor manera de lluitar contra l’escalfament de la terra és fer-ho municipi a 
municipi i poble a poble. És un tema que preocupa a tothom. Totes les parts del 
planeta han contrastat que l’escalfament del planeta és un problema i que s’ha de 
lluitar contra això. 

CiU creu que és positiu que els diferents pobles s’adhereixin a la proposta. Com 
ha explicat el regidor de Medi Ambient, encara no s’ha acordat l’import a aportar. 
Suposa que s’adheriran molts municipis i l’aportació no serà gaire gran, d’aquesta 
manera tampoc serà una càrrega per al municipi. No obstant això, aquests petits 
passos són necessaris per arribar a resultats a mitjà i llarg termini. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup dóna suport a la 
subscripció del conveni, ja que qualsevol pas en benefici del medi ambient i en 
especial de la reducció del monòxid de carbònic és una bona mesura. 

Vol comentar unes qüestions en relació a aquest tema. Per una banda, reitera el 
que ja s’ha dit sobre el fet que no hi ha una concreció econòmica, i aquesta és 
una dada important a conèixer. Ara no es pot saber perquè depèn de diversos 
factors, però seria interessant saber l’import en el moment que es pugui. 

D’una altra banda, la senyora Martí indica que calen accions molt concretes, 
perquè la reducció del CO2 passa per accions concretes. Parets ha previst 
algunes a l’Agenda 21 de l’any 2003, d’aquestes algunes no s’han portat a terme i 
cal que tot això es revisi, s’afegeixi al conveni o siguin alguns dels objectius del 
conveni, ja que hi ha punts molt concrets en els quals es podria haver fet algun 
pas. Per exemple al 2003 es preveia, en la línia estratègia número quatre 
l’establiment d’una ordenança fiscal municipal d’edificació sostenible aplicable a 
tots els habitatges nous i de substitució progressiva dels existents. També es 
preveia l’elaboració d’una editoria energètica dels principals edificis de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès amb el doble objectiu de disminuir el consum 
energètic i exemplificador, un estudi i incorporació de sistema d’eficiència 
energètica de sistemes d’energies renovables en els edificis municipals. 

Hi ha un últim punt en els objectius del conveni, clau i fonamental, que és el 
coneixement de l’estat ambiental de les empreses del municipi de Parets del 
Vallès en relació al grau d’aplicació de la Llei d’intervenció integral de 
l’administració ambiental de la Generalitat de Catalunya. S’hauria d’avançar en 
aquests objectius que porten retard. 

El NOPP ha presentat algunes propostes que van en aquest camí i que no s’han 
portat a terme. Suposa que l’equip de govern no ha considerat que fossin 
interessants, però la senyora Martí les torna a repetir per si es recullen, ja que 
afavoririen molt el desenvolupament del conveni i les accions concretes. 

El NOPP ha proposat algun cop que seria bo que el municipi de Parets 
desenvolupés un hort solar d’energia fotovoltàica en el Sector Autopista, ja que es 
disposa d’un sòl important, de propietat municipal i és un indret molt adequat per 
això i seria un exemple similar al de Sant Fost. Amb aquesta energia fotovoltàica 
solar es podria cobrir l’enllumenat públic dels carrers. No directament, sinó 
indirectament com a compensació. 
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El NOPP ha proposat reiteradament i creu que és una mesura fantàstica, que lliga 
amb alguna de les línies estratègiques, que anualment s’estudiï un edifici 
municipal i s’adeqüi a un sistema d’estalvi energètic perquè sigui un edifici 
sostenible i alhora que serveixi de referència. Malgrat que en algun edifici s’ha fet, 
com en el pavelló vell, que s’ha instal·lat alguna placa solar, però al mateix temps 
s’ha instal·lat una xarxa de gas, no sap si l’edifici té en si una avaluació del 
sistema d’estalvi energètic o no. 

Si s’inclou dins el conveni la possibilitat de la redacció anual de l’estudi d’un edifici 
seria una mesura fantàstica, exemplificadora i que aniria en el sentit del 
compliment d’aquests objectius sobre la reducció del CO2 i l’estalvi energètic. En 
qualsevol cas el NOPP dóna suport a la subscripció del conveni, perquè valoren 
positivament qualsevol pas que es faci endavant. 

El regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, agraeix el suport donat a la 
proposta pels grups del PP, CiU i NOPP. Arran de la intervenció del NOPP, que 
es recull íntegrament, vol fer un parell de reflexions respecte a les accions que es 
duen a terme i les que es portaran a terme en un futur en el tema energètic. 

En el primer punt en què s’ha aprovat l’acta de la sessió anterior, en la pàgina 5, 
es veuen les subvencions que l’Ajuntament de Parets ha demanat a la Diputació 
de Barcelona per enguany a través de la xarxa de municipis. A l’apartat de Medi 
Ambient se sol·licita una col·laboració en el finançament per donar suport a 
polítiques locals de medi ambient, entre d’altres qüestions, i atès el problema de 
l’aigua moltes de les subvencions demanades es relacionen amb l’aigua, però no 
obstant això el primer punt que es veu és que es demanen 12.000 € per elaborar 
un Pla d’eficiència energètica dels equipament i instal·lacions municipals. Vist 
això, queda fora de tota mena de dubte una de les preocupacions de l’equip de 
govern, que es pot comprovar i constatar que és elaborar un pla que racionalitzi 
les diferents accions penjades des que es va elaborar l’Agenda 21, de tota 
aquesta dinàmica d’actuacions que es poden anar fent, que permetin fer alguna 
cosa que sigui rigorosa, que tingui continuïtat i que tingui al final un efectivitat 
important. 

En aquests moment l’Ajuntament ja ha fet cosetes. Algunes són cosetes i altres 
són coses. Han substituït progressivament làmpades dels fanals dels carrers per 
altres de baix consum, han posat plaques al pavelló, en algunes escoles es poden 
veure plaques solars tèrmiques, han elaborat una Ordenança solar tèrmica. Estan 
d’acord amb una cosa i és que queda molt per fer, els interessa saber l’estat 
actual amb una diagnosi rigorosa dels edificis i instal·lacions municipals. En 
aquest sentit, amb aquest conveni i amb la subvenció sol·licitada a la Diputació 
podran disposar d’aquesta documentació. El compromís d’aquest govern en el 
seu conjunt és precisament tirar endavant unes polítiques decidides i posar en 
marxa en els equipaments i les instal·lacions municipals les actuacions pertinents 
per disposar d’una major eficiència energètica. 

El senyor Tarrés continua explicant que la residència és un edifici que s’està 
construint i que volen que sigui un model d’equipament sostenible. Serà el més 
sostenible de tots els equipaments que s’estan construint en aquests moments, 
però amb independència de això, tot el que està fet i s’ha de mantenir, intentaran 
intervenir en la línia d’una major eficiència energètica, per això han demanat la 
subvenció, avui es porta al Ple la proposta i volen signar aquest conveni.  

El senyor Tarrés insisteix en agrair el suport polític rebut, ja que és un tema que 
no només és del govern, sinó de tots plegats. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

14

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

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, 
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després 
d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 

El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.  

El desafiament  de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania.  
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 

L'Ajuntament de Parets del Vallès té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables 
en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) 
que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 
2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. L’Ajuntament de Parets del Vallès fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les  emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció 
en favor de les fonts d’energies renovables. 

2. L’Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a elaborar un Pla d’acció  
d’energia sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al 
pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part 
de la  Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una 
estimació  de les emissions  i una proposta  de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes tasques es 
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona. 

3. L’Ajuntament de Parets del Vallès es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per 
l’Energia sostenible a Europa. 

4. Comunicar els presents acords al comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea (en els termes del model establert )  i al president Delegat de l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport 
i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
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ANNEX 
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CONVENI 
�

�
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, 
president delegat de l'Àrea de Medi Ambient, assistit per la secretària delegada, Maria  
José Palacio i Buisán, en virtut de les facultats concedides pel decret de la Presidència de 
la Diputació de data   de gener de 2008 (BOPB núm. ..............................). 
 
AJUNTAMENT de xxxxx 
 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a obligar-
se, i a títol d’antecedents 
 
 
II. MANIFESTEN  
 
Que la Diputació de Barcelona té d’entre les seves finalitats principals la cooperació amb 
els municipis en el desenvolupament de les seves polítiques i programes de gestió. 
 
Que, concretament, en el camp del medi ambient, té com a línia prioritària de treball, el 
suport a les polítiques locals per a la mitigació del canvi climàtic i l'energia. 
 
Que aquesta acció integra activitats ja consolidades de suport als ajuntaments per part de 
l'Àrea de Medi ambient (com per exemple, la realització d'auditories energètiques o 
propostes per reduir els impactes ambientals associats a la mobilitat) i d'altres de nova 
creació. 
  
Que, efectivament, el Pla d’Actuació del Mandat de la Diputació de Barcelona (2008-2011) 
inclou com a accions prioritàries les relacionades amb el canvi climàtic, l’energia i la 
sostenibilitat. En aquest context, s'ha elaborat un catàleg amb una sèrie de propostes que 
representen un primer instrument d’ajut que s’ofereix als governs locals. 
 
Que la Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’alcaldes”, una 
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra l’escalfament de la terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de 
consultes amb moltes ciutats europees. 
 
Que el dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
Que les ciutats son els llocs  a on dia a dia sorgeixen idees noves i projectes innovadors 
en relació amb el canvi climàtic i son, alhora, espais públics a on es poden trobar 
solucions multiculturals i intersectorials i a on es pot portar a la pràctica la necessària 
conciliació entre els interessos privats i els públics. Cal desafiar la crisi climàtica i això 
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només es pot abordar mitjançant un plantejament global, integrat, a llarg termini i, 
sobretot, basat en la participació de la ciutadania.  És per això que s’ha considerat que les 
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els 
seus esforços. 
 
Que l’esmentat  Pacte entre alcaldes és una iniciativa que vol obtenir resultats i es 
centrarà en projectes concrets i en resultats mesurables i és per això que les ciutats i els 
pobles que s’hi adereixin han d’adoptar el compromís de reduir les seves emissions de 
CO2 en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor 
de les fonts d’energies renovables. 
 
Que la Diputació de Barcelona des del primer moment ha avaluat de forma molt positiva el 
Pacte d’Alcaldes i els resultats que es poden aconseguir i, és per això que vol donar 
suport als ajuntaments que decideixin formalitzar la seva adhesió al Pacte. 
 
Que per fer efectiva l’esmentada col·laboració amb els ens locals, la Diputació de 
Barcelona ha posat en marxa un Programa de suport als Ajuntaments pera l’adhesió al 
Pacte d’Alcaldes.  
 
Que l'Ajuntament de ..... té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de 
la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves 
les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de 
CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i 
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
   
Que les parts consideren que el tema és d'interès comú i que la col·laboració mútua pot 
ser valuosa i eficaç. 
 
Que és per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que 
permeti aconseguir resultats positius, evitant duplicitat d'actuacions i economitzant 
recursos. 
 
Que, en conseqüència, les parts acorden formalitzar el present conveni que lliurement i 
espontània sotmeten als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte. 
 
És objecte del present conveni regular les condicions de participació d’ambdues parts en 
el Programa de suport als Ajuntaments per a l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, que té per 
objectiu reduir l’emissió total de gasos amb efecte hivernacle mitjançant programes 
d’eficiència energètica, inclosa una mobilitat urbana sostenible, y la promoció de fonts 
d’energies renovables. 
 
Segon.- Paper dinamitzador de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació aportarà el disseny general i la metodologia que cal seguir per redactar el Pla 
d’Acció d’Energia Sostenible, que els municipis hauran de tenir enllestit en el termini d’un 
any a partir del moment de la signatura del Pacte d’Alcaldes. També donarà suport als 
tècnic municipals per fer el seguiment i avaluació del Pla d’Acció i l’organització de 
campanyes de sensibilització en el context del Dia de l’energia que el Pacte estableix. 
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Tercer.- Imatge gràfica. 
 
Tots els documents de difusió pública i elements de publicació i comunicació que generi el 
Pla d’Acció  d’Energia Sostenible incorporaran el logotip de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, en igualtat de grandària i preeminència que el de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Cost econòmic del Pla d’Acció d’Energia Sostenible. 
 
L’import del Pla d’Acció  d’Energia Sostenible és de xxxxx euros. 
 
 
Cinquè.- Compromisos de la Diputació Barcelona. 
 
En virtut d’aquest conveni la Diputació de Barcelona es compromet: 
 
a) Desenvolupar, com administració local de segon nivell, tasques de promoció per a 

l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i també  de suport i coordinació dels municipis de la 
província que s’hi adhereixin. 

 
b) Finançar amb xxxxx euros les despeses derivades de la realització d’aquest Pla 

d’Acció  d’Energia Sostenible.  
 
c) Fer-se càrrec de la contractació dels treballs necessaris per a la  realització d’aquest 

Pla d’Acció  d’Energia Sostenible.  
 
d) Dirigir la elaboració del Pla d’Acció d’Energia Sostenible, seguint les directrius que 

s’estableixin per part de la  Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea. 
 
e) Definir l’abast i metodologia de l’informe per a l’avaluació, seguiment i verificació dels 

objectius del Pla. 
 
f) Donar suport  tècnic per a l’organització dels actes de sensibilització a que obliga el 

Pacte. 
 
g) Donar suport a l’elaboració dels informes de seguiment a que obliga l’adhesió al Pacte. 
 
 
Sisè.- Compromisos de l’Ajuntament. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament es compromet  
 
a) Aprovar pel Ple municipal un acord per a la signatura per part de l’Alcalde/essa del 

municipi l’adhesió al document “Convenant of Mayors” (Pacte d’Alcaldes) promogut pel 
Comissari de Transport i Energia de la Unió Europea, segons model que s’annexa. 

 
b) Enviar una còpia de l’acord al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la 

Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels 
municipis de la província que s’hi adhereixin. 

 
c) Aportar, per a la realització del Pla d’Acció  d’Energia Sostenible, la quantitat 

econòmica de xxxx euros com a col·laboració en el seu cofinançament; 
 
d) Certificar la disponibilitat pressupostària de la seva aportació de xxxx euros, abans de 

que es procedeixi a la contractació dels treballs. 
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e) Aplicar el sistema metodològic que proposa la Diputació de Barcelona per a elaborar el 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible, seguint les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea 

 
f) Facilitar l’obtenció de tot tipus d’informació que es requereixi per part dels tècnics 

encarregats de la redacció del Pla. 
 
g) Crear una Comissió Tècnica Interdepartamental com aportació tècnica als treballs de 

redacció de Pla. 
 
h) Endegar un procés participatiu que incorpori tots els sectors de la comunitat i, a la 

vegada, vetllar per tal de garantir la implicació dels ciutadans i ciutadanes en els 
processos locals de presa de decisions, com estableix la Carta d’Aalborg 

 
i) Dur a terme el seguiment del desenvolupament del Pla d’Acció d’Energia Sostenible, 

tasca en la qual rebrà el suport i la col·laboració de la Diputació, tal com s’estableix en 
el punt 6 del pacte sisè. 

 
 
Setè.-  Voluntat d’ampliació de la col·laboració entre les parts. 
 
Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el 
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, formalitzant en el seu 
dia els pactes que considerin pertinents per tal de contribuir a potenciar i difondre 
qualsevol iniciativa relacionada amb la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Les parts acorden posar en comú la informació que disposin per tal de progressar en la 
consecució dels objectius que comparteixen. 
 
Les parts podran donar informació pública de la formalització d’aquest conveni. 
 

 
Vuitè.-  Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de .....................................  a comptar a partir de la 
data de la signatura i podrà ser objecte de pròrroga per anys naturals si no existeix  
denúncia expressa d'alguna de les parts. La pròrroga, que haurà de ser expressa, ha de 
comptar amb el mutu acord de les parts. 
 

Novè.-. Causes de resolució. 

 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 
� Mutu acord de les parts. 
 
� Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en las clàusules del conveni. 
 
� Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni.  
 
� Altres causes establertes en la legislació vigent.  
 
� La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb 

un mínim de trenta dies d’antelació. 
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Desè.-  Modificacions del conveni. 

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
a la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els pactes que estableix aquest conveni. 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per ambdues parts, 
estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Onzè.- Règim jurídic. 
 
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà 
per les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 

Dotzè.-  Jurisdicció competent. 
 
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les 
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós 
administratiu.”  
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, que s’estén 
per duplicat i a un sol efecte, en el llocs i dates que s’assenyalen. 
 
 

4. Aprovar, si escau, el conveni regulador de la concessió de domini 
públic que atorga l’Ajuntament de Parets del Vallès a favor de Grifols, 
SA, en relació a la Masia de Can Guasch i els seus espais adjacents 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que l’Ajuntament i l’equip de govern, en aquest cas, consideren d’interès 
per al municipi regular la concessió del domini públic que atorga l’Ajuntament de 
Parets del Vallès a favor de l’empresa Grifols, SA, en relació a la parcel·la que 
resultarà del desdoblament d’un conveni sobre la masia coneguda com Can 
Guasch i els seus espais adjacents. 

L’esmentada concessió s’atorga principalment i aquest és l’objecte del conveni, a 
fi que l’empresa Grifols, SA rehabiliti la masia, enjardini els espais adjacents en 
els límits de la parcel·la i realitzi el manteniment de tot el conjunt durant el termini 
de la concessió de 35 anys. 

Aquesta és una fórmula per conservar i rehabilitar el patrimoni arquitectònic 
històric dels municipis. Hi ha d’altres, però aquesta és una bona fórmula per 
aconseguir l’objectiu. 

Les finances dels ajuntaments no permeten en molts casos assolir la despesa que 
significa la rehabilitació de conjunts arquitectònics com la masia de Can Guasch i 
d’altres, per això es recorre com és el cas a empreses que d’alguna manera a 
través d’un conveni de col·laboració realitzin les rehabiliticions. 

L’Ajuntament atorga la concessió en els termes següents: 
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a) Redactar i tramitar una modificació del PGOU que permeti ampliar, en el termes 
que figuren en el document gràfic, la parcel·la destinada a equipament públic on 
es troba situada la Masia “Can Guasch” per tal de possibilitar la construcció de 
l’edifici adjacent segons l’avantprojecte de referència i atendre l’ús que s’ha 
descrit. 

b) Redactar i tramitar un Pla Especial de Protecció de la Masia “Can Guasch”. 

c) Tramitar i aprovar, com a projecte d’obra ordinària municipal, el projecte executiu 
de rehabilitació i reforma de  “Can Guasch” i espais adjacents, a presentar per 
l’empresa. Aquest projecte serà comprensiu de dues fases, la primera referent a 
la rehabilitació de la Masia i la segona referent a la construcció de l’edifici annex. 

D’altra banda, l’empresa s’obliga a: 

a) Redactar i  presentar davant l’Ajuntament un projecte d’obres de rehabilitació i 
reforma de la Masia “Can Guasch” i espais adjacents (comprensiu de les dues 
fases a que s’ha fet referència) seguint les directrius indicades per l’Ajuntament, 
atenen a les determinacions del Catàleg del Patrimoni arquitectònic de Parets del 
Vallès i de conformitat amb l’avantprojecte que s’adjunta. 

b) Executar les obres de rehabilitació i reforma segons el projecte, una vegada 
aprovat. 

c) Mantenir en un estat òptim de conservació els immobles i terrenys objecte de 
concessió, atenent, si es el cas, les instruccions que al respecte pugui dictar 
l’Ajuntament.  

d) Retornar a l’acabament de la concessió, en perfecte estat d’ús i conservació, els 
immobles i instal·lacions objecte de concessió. A aquestes efectes, i amb una 
antelació de 3 mesos a la data de finalització del termini de concessió, els serveis 
tècnics municipals emetran informe al respecte, assenyalant, en el seu cas, les 
deficiències a corregir. 

e) Destinar els béns objecte de concessió a l’ús previst en aquest document i exercir 
la concessió de conformitat amb aquests pactes i amb les disposicions legals i 
reglamentaries a que s’ha fet referència en el pacte anterior. 

f) Fer-se càrrec de les despeses motivades per la redacció dels esmentats 
instruments de planejament. 

g) Participar en les jornades municipals de promoció i difusió del patrimoni 
arquitectònic del municipi mitjançant les següents actuacions: 

a. Editar un resum de la historia de la Masia i les actuacions de rehabilitació 
realitzades 

b. Concertar dins la programació d’activitats municipals la visita, per grups 
organitzats, de les dependències de la Masia i les actuacions realitzades 

El senyor Lucio Gat continua explicant que el termini de la concessió és de 35 
anys i que a part de les esmentades obligacions, l’empresa Grifols, SA es 
compromet també a aportar un cànon de 350.000 € en dues fases i de 12.000 € 
anuals durant els 35 anys de concessió administrativa. 

Creu que aquesta és una bona fórmula per mantenir en un estat òptim els 
recursos arquitectònics i patrimonials de l’Ajuntament. 

La presidència explica que l’aportació econòmica es reinvertirà en preservar el 
patrimoni com la Marineta, o el projecte d’ampliació que es desenvoluparà a Cal 
Jardiner. L’aportació es destinarà a la recuperació i rehabilitació de més patrimoni 
arquitectònic. Espera que en un proper Ple es porti la recuperació d’una altra 
masia. 
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La voluntat de l’equip de govern és la concessió d’un espai com la masia de Can 
Guasch, a una empresa emblemàtica com és Grifols, SA, que instal·larà la seu 
corporativa. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, indica que s’abstindrà encara que el seu 
grup considera que tot i que és positiu per al municipi el que pot representar la 
rehabilitació de la masia de Can Guasch. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està d’acord, ja 
que és una fórmula que utilitzen habitualment els municipis per conservar el seu 
patrimoni, perquè normalment els ajuntaments sempre tenen problemes financers 
i consta invertir en rehabilitar el patrimoni, cosa que no vol dir que no es faci. A 
vegades es fa i d’altres no. Creu que amb aquest acord tots sortiran guanyant. 

Explica que el creixement del Grup Grifols en els darrers anys ha estat 
espectacular. Darrerament els mitjans de comunicació han publicat que el Grup 
Grifols construirà una nova planta a Parets, i una altra als Estat Units, però en tot 
cas continuaran invertint en el municipi i això sempre és bo. És bo en una doble 
vessant, per la pròpia Grifols que és una empresa, que a Parets se sent còmoda, 
en un lloc estratègic i que li permet créixer. D’una altra banda, aquest mateix 
creixement és d’interès per al municipi també en un doble sentit, perquè ajudarà 
econòmicament a rehabilitar la masia de Can Guasch, amb el compromís adoptat 
pel Grup Grifols, que permetrà que a nivell laboral Parets tingui certs avantatges, i 
en aquests moments que es preveuen durs, és bo per al treball i els ciutadans. 
S’entén que hi ha prioritat per als ciutadans de Parets. 

També és bo perquè es rellença internacionalment el nom de Parets. Que Grifols 
faci aquest pas, ajudat pel poble de Parets, internacionalitza molt més la imatge 
de Parets, amb el fet que el Grup Grifols passarà a tenir la seva seu corporativa a 
Parets i això des d’una vessant internacional i d’imatge és molt important i bo per 
al municipi. 

La concessió a 35 anys no està malament. Suposa ha estat fruit d’una negociació, 
en la que s’ha arribat al màxim acord per ambdues parts. 

El senyor Martorell indica que la  proposta és positiva, encara que al seu grup li 
hagués agradat que fos diferent. Ojalà empreses com el Grup Grifols, Danone i 
Nutrexpa fossin com la Bayer a Alemanya, encara que això és difícil, però és 
positiu el fet d’obtenir un cànon anual, una aportació econòmica i que els diners 
s’utilitzin en continuar fent rehabilitacions en altre patrimoni del municipi. Per tots 
aquests motius i perquè creuen que és bo per al municipi voten a favor que es tiri 
endavant el  projecte i esperen que sigui una realitat al més aviat possible, perquè 
el municipi es beneficiï. 

La presidència explica que estan negociant amb Grifols un conveni de 
col·laboració en activitats del municipi, amb una aportació de 30.000 € anuals en 
els propers quatre anys. Afegeix que la implicació de l’empresa en el municipi és 
important i significativa. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que donen suport a la subscripció 
del conveni. Se sumen a la majoria de les manifestacions que s’han dit i indica 
que el contingut del conveni explicita que la masia es destinarà a dependències 
de direcció i administració i aules d’informació, per tant és un ús que entra dintre 
de la qualificació d’equipament. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

22

El NOPP sempre ha defensat el fet que l’Ajuntament no podia assumir 
econòmicament la rehabilitació de molts dels edificis, per això la fórmula que 
s’utilitza d’un conveni a llarg termini és una fórmula que el NOPP han dit i posat 
sobre la taula moltes vegades. Ja ho van fer inicialment i fa un temps, perquè 
abans que la masia quedi en una situació més deteriorada del que està, el NOPP 
havia proposat la possibilitat que en aquest indret s’instal·lés un hotel, ja que un 
hotel també és un servei que manca a la zona. 

Reitera que al seu grup li sembla bé que se subscrigui aquest conveni amb 
Grifols, que és una empresa molt important, que ha fet avanços científics en el 
propi municipi de Parets a més ha fet investigació científica i fabrica de productes 
que tenen un gran interès per a la salut de les persones i que tenen una gran 
perspectiva de futur. 

Al NOPP el que més li agrada és el sistema d’un conveni a llarg termini, perquè 
en certa manera és el que utilitza històricament l’Ajuntament de Barcelona en les 
seves propietats de la zona franca i el que també utilitzen i fan servir molts 
ajuntaments francesos per tal de no perdre patrimoni. 

Al NOPP li hagués agradat que l’equip de govern hagués utilitzat abans aquesta 
fórmula, com per exemple en subscriure convenis amb el sòl que tenia 
d’aprofitament mitjà a l’entorn de la Marineta en lloc de practicar vendes tal com 
es va fer en el seu dia. És més oportú la subscripció de convenis a llarg termini, 
perquè el llarg termini no és un problema, ja que l’Ajuntament sempre persistirà, 
per això és una herència per al futur conservar la propietat i mentre utilitzar-la. 

El NOPP celebra que l’equip de govern hagi canviat de criteri respecte a l’ús, 
perquè fa un temps defensava que la masia es destinés a centre per als joves i va 
proposar als membres de l’Ateneu destinar la masia a bucs d’assaig per a un 
centre d’entitats. El NOPP va dir que aquesta possibilitat era dificultosa per 
l’emplaçament i pel cost de la rehabilitació de la masia, ja que rehabilitar una 
masia no és el mateix que construir un edifici de nova planta, en què es poden 
habilitar unes determinades mesures de seguretat més fàcils en els edificis que 
en un equipament ja construït. 

El NOPP demana que quan es tiri endavant el conveni es comuniqui el canvi de 
criteri i decisió a l’Ateneu i a les persones que se’ls havia presentat els 
avantprojectes d’ús de la masia. D’altra banda, s’ha de pensar en trobar un altre 
emplaçament i una altra solució. 

La senyora Martí indica que el seu grup celebra moltíssim la fórmula del conveni a 
llarg termini de l’ús del domini que permet la no pèrdua de la propietat del sòl. 

La presidència indica que alguna vegada l’Ajuntament ha venut algun patrimoni a 
fi de crear més patrimoni social i cultural en el municipi. D’altres s’han fet 
concessions.  

Continua explicant que als membres de l’Ateneu se’ls havia comentat l’alternativa 
d’utilitzar la sala de la Cooperativa, que històricament ja havia tingut un 
component de cooperativisme i implicació social important al municipi. Creu que 
és una bona opció, perquè està molt més cèntric i es recupera un espai amb una 
implicació històrica en el municipi. 

Aquest any s’inicien les obres de rehabilitació de l’espai de la Cooperativa a fi 
d’ubicar en millors condicions entitats culturals, com les colles, i entitats socials 
com l’Ateneu i d’altres. 
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Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 14 (PSC-PM, NOPP, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (PP) 

Per tant i, 

Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès és propietari de dues parcel·les, que 
es detallen a continuació, afectades al domini públic, situades entre el carrer de la 
Bassa i el carrer de Llevant del Polígon Llevant Industrial, en la qual s’hi troba 
ubicada la Masia de Can Guasch: 

La primera parcel·la inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al 
tom 1.955, Llibre 99 de Parets del Vallès, foli 160, finca número 6.633, 
inscripció 1a: 

“Porción de terreno denominada J.6, situada entre las calles de 

la Bassa, Llevant, y Palou. Ocupa una superficie de ocho mil 

seiscientos treinta y dos metros. LINDA, al Oeste, con Carrer de 

Llevant; al Sur, con Carrer de Palou; al Este, parte con parcela 

P.1, de “INBO, S.A.”, y con parcela P.2, de J. Palau; y al 

Norte, con Carrer de la Bassa.” 

La segona parcel·la inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al 
volum 2.737, llibre 244 de Parets del Vallès, foli 148, finca 10.209, inscripció 
1a: 

“Porción de terreno sita en el término municipal de Parets del 

Vallès, Polígono “Llevant Industrial”, con frente principal a la 

calle de la Bassa, números 2-4. Ocupa una superficie de dos mil 

quinientos dieciséis metros setenta y tres decímetros cuadrados, 

con dos casas para habitación y con otros departamentos de casa 

labor, cuadra y almacén con un pozo. Lindante: por su frente, 

con la calle de la Bassa; por la derecha entrando, con zona 

verde; por la izquierda, con la parcela P.3-4; y fondo, con 

resto de finca de que procede y se segregó.” 

Atès que la masia Can Guasch és un immoble d’inqüestionable valor arquitectònic 
que data del segle XV, i es troba actualment deshabitada i requereix d’importants 
actuacions de rehabilitació, sent el seu cost excessivament elevat en aquest 
moment per l’Ajuntament. 

Atès que l’empresa Grifols, SA és una companyia mercantil capdavantera a nivell 
internacional i té ubicades les seves instal·lacions a Parets del Vallès, al Polígon 
Llevant Industrial en finques properes a Can Guasch, i ha mostrat interès en fer-
se càrrec de la restauració de la masia i del seu manteniment, així com de les 
zones adjacents. 

Atès que Grifols, SA es compromet a la promoció i la difusió del patrimoni 
arquitectònic del municipi, mitjançant les següents actuacions: projecte de 
rehabilitació que permeti la salvaguarda d’un dels elements arquitectònics més 
notables del nostre patrimoni alhora que condiciona el seu espai per tal destinar-lo 
a diversos usos; edició d’una breu publicació que resumeixi la història de la 
masia; inclusió de la masia de Can Guasch en les visites guiades a la població 
que s’emmarquen en les activitats que du a terme l’Ajuntament de Parets del 
Vallès per fer conèixer el patrimoni del municipi, tant les Jornades Europees del 
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Patrimoni que se celebren des de fa anys, com les noves iniciatives que ha 
d’endegar el Servei de Cultura. 

Atès el que estableix l’article 93.1 de la Llei estatal 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni regulador de la concessió de domini públic que atorga 
l’Ajuntament de Parets del Vallès a favor de Grifols, SA, en relació amb la 
parcel·la que resultarà del desenvolupament d’aquest conveni i, en concret, 
respecte a la masia de Can Guasch i els seus espais adjacents. 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a l’execució dels actes 
necessaris per al desenvolupament de l’acord. 

4. Notificar el present acord a Grifols, SA. 

ANNEX 

CONVENI 

 

Parets del Vallès, 

Reunits 

D’una part l’Il·ltre. Sr. Joan Seguer Tomàs, alcalde president de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Major, 2-4, 08150 de Parets 
del Vallès. Actua assistit pel secretari de la corporació, el senyor Josep M. Amorós Bosch. 

I, d’altra, el Sr......................................, en nom i representació com ......................., de 
GRIFOLS S.A., amb domicili a ............................................ 

 

Intervenen 

El primer, en qualitat d’alcalde president de la corporació i, per tant, actua en nom i 
representació de l’Ajuntament de Parets del Vallés. 

El segon, en nom i representació en qualitat de .................... de GRIFOLS, SA, en virtut 
d’escriptura de .................. autoritzada pel notari de ................. el senyor ............. , en 
data de ............................ i amb protocol número   

 

Manifesten 

I. L’Ajuntament de Parets del Vallès (en endavant l’Ajuntament) és propietari de 
dues parcel·les afectades al domini públic, situades entre el carrer de la Bassa 
i el carrer de Llevant (Polígon Llevant Industrial, on s’hi troba ubicada la Masia 
coneguda com “Can Guasch” (s’adjunta plànol de situació), la qual està 
inclosa dins del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic: 

La primera parcel·la inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al 
tom 1955, Llibre 99 de Parets, foli 160, finca número 6633, inscripció 1a: 

“Porción de terreno denominada J.6, situada entre las 

calles de la Bassa, Llevant, y Palou. Ocupa una 

superficie de ocho mil seiscientos treinta y dos metros. 

LINDA, al Oeste, con Carrer de Llevant; al Sur, con 

Carrer de Palou; al Este, parte con parcela P.1, de 
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“INBO, S.A.”, y con parcela P.2, de J. Palau; y al Norte, 

con Carrer de la Bassa.” 

La segona parcel·la inscrita al Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, al 
volum 2737, llibre 244 de Parets del Vallès, foli 148, finca 10209, inscripció 
1a: 

“Porción de terreno sita en el término municipal de Parets 

del Vallès, Polígono “Llevant Industrial”, con frente 

principal a la calle de la Bassa, números 2-4. Ocupa una 

superficie de dos mil quinientos dieciséis metros setenta 

y tres decímetros cuadrados, con dos casas para 

habitación y con otros departamentos de casa labor, 

cuadra y almacén con un pozo. Lindante: por su frente, 

con la calle de la Bassa; por la derecha entrando, con 

zona verde; por la izquierda, con la parcel·la P.3-4; y 

fondo, con resto de finca de que procede y se segregó.” 

II. La Masia “Can Guasch”, immoble d’inqüestionable valor arquitectònic que 
data del segle XV, es troba actualment deshabitada i requereix d’importants 
actuacions de rehabilitació, sent el cost de les mateixes excessivament elevat 
en aquest moment per l’Ajuntament. 

III. L’Ajuntament té, com una de les seves obligacions de caràcter dominical, la 
rehabilitació i el manteniment del patrimoni arquitectònic del municipi i, per 
tant, té el màxim interès en aconseguir la rehabilitació de la referida Masia. 

IV. GRIFOLS, SA, (en endavant l’Empresa), companyia mercantil capdavantera a 
nivell internacional en l’àmbit de........................ i que té ubicades les seves 
instal·lacions a Parets del Vallès, Polígon Llevant Industrial en finques  
properes a “Can Guasch”, té interès en fer-se càrrec de la restauració de la 
Masia i del seu manteniment, així com de les zones adjacents, a fi i efecte 
d’ubicar-hi la seu corporativa o d’una o més empreses del Grup - 
dependències de direcció i administratives -, alhora que també aules per a 
reunions i formació. 

V. L’Ajuntament considera d’interès per al municipi la voluntat manifestada per 
l’Empresa i a aquests efectes entén que procedeix atorgar a l’empresa, en 
règim de concessió demanial, la parcel·la, comprensiva de “Can Guasch”, que 
resulta dels acords que seguidament seran objecte de detall. La referida 
concessió s’atorga a l’empara d’allò que estableix l’article 93.1 de la Llei 
estatal 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques, en el sentit que, a la vista de l’actuació que es pretén, concorren 
les circumstàncies excepcionals que justifiquen l’atorgament directe de la 
concessió. 

A aquests efectes i reconeixent-se mútuament capacitat per a l’atorgament d’aquest 
conveni, subscriuen els següents: 

Pactes 

Primer. Objecte 

És objecte d’aquest conveni, tal i com ha quedat expressat en la part expositiva, 
regular la concessió de domini públic que atorga l’Ajuntament de Parets del Vallès en 
favor de GRIFOLS, SA, en relació a la parcel·la que resultarà del desenvolupament 
d’aquest conveni i, en concret, respecte de la Masia coneguda com “Can Guasch” i els 
seus espais adjacents.  

La concessió s’atorga, principalment, als efectes que l’empresa, amb la finalitat que 
s’ha esmentat en l’expositiu V, rehabiliti la Masia de Can Guasch, construeixi un edifici 
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annex, enjardini els espais adjacents en els límits de la parcel·la i realitzi el 
manteniment de tot el conjunt durant el termini de la concessió.  

 

Segon. Obligacions de l’Ajuntament 

L’Ajuntament s’obliga a: 

d) Atorgar la concessió en el termes que es diran. 

e) Redactar i tramitar una modificació del PGOU que permeti ampliar, en el termes 
que figuren en el document gràfic annex, la parcel·la destinada a equipament 
públic on es troba situada la Masia “Can Guasch” per tal de possibilitar la 
construcció de l’edifici adjacent segons l’avantprojecte de referència i atendre l’ús 
que s’ha descrit. 

f) Redactar i tramitar un Pla Especial de Protecció de la Masia “Can Guasch”. 

g) Tramitar i aprovar, com a projecte d’obra ordinària municipal, el projecte executiu 
de rehabilitació i reforma de  “Can Guasch” i espais adjacents, a presentar per 
l’empresa. Aquest projecte serà comprensiu de dues fases, la primera referent a 
la rehabilitació de la Masia i la segona referent a la construcció de l’edifici annex. 

h) Mantenir al concessionari en la seva possessió així com complir amb les 
obligacions de caràcter general que s’estableixen en el Text refós de la Llei 
municipal i de règim  local (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), en el 
Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) i en la 
Llei de l’Estat 33/2003, de 23 de novembre del patrimoni de les administracions 
públiques. 

 

Tercer. Obligacions de l’empresa 

L’empresa s’obliga a: 

h) Redactar i  presentar davant l’Ajuntament un projecte d’obres de rehabilitació i 
reforma de la Masia “Can Guasch” i espais adjacents (comprensiu de les dues 
fases a que s’ha fet referència) seguint les directrius indicades per l’Ajuntament, 
atenen a les determinacions del Catàleg del Patrimoni arquitectònic de Parets del 
Vallès i de conformitat amb l’avantprojecte que s’adjunta. 

i) Executar les obres de rehabilitació i reforma segons el projecte, una vegada 
aprovat. 

j) Mantenir en un estat òptim de conservació els immobles i terrenys objecte de 
concessió, atenent, si es el cas, les instruccions que al respecte pugui dictar 
l’Ajuntament.  

k) Retornar a l’acabament de la concessió, en perfecte estat d’ús i conservació, els 
immobles i instal·lacions objecte de concessió. A aquestes efectes, i amb una 
antelació de 3 mesos a la data de finalització del termini de concessió, els serveis 
tècnics municipals emetran informe al respecte, assenyalant, en el seu cas, les 
deficiències a corregir. 

l) Destinar els béns objecte de concessió a l’ús previst en aquest document i exercir 
la concessió de conformitat amb aquests pactes i amb les disposicions legals i 
reglamentaries a que s’ha fet referència en el pacte anterior. 

m) Fer-se càrrec de les despeses motivades per la redacció dels esmentats 
instruments de planejament. 

n) Participar en les jornades municipals de promoció i difusió del patrimoni 
arquitectònic del municipi mitjançant les següents actuacions: 
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a. Editar un resum de la historia de la Masia i les actuacions de rehabilitació 
realitzades 

b. Concertar dins la programació d’activitats municipals la visita, per grups 
organitzats, de les dependències de la Masia i les actuacions realitzades 

 

     Quart. Terminis de desenvolupament 

a) El termini de presentació del projecte executiu d’obres de rehabilitació i reforma de 
la Masia de Can Guasch i espais adjacents per part de l’empresa, serà d’un mes a 
comptar de l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU que serà degudament 
comunicada a l’empresa. Una vegada presentat, l’Ajuntament el tramitarà amb 
caràcter preferent, seguint el procediment administratiu corresponent. 

b) L’Ajuntament es compromet a tramitar la modificació del PGOU i el Pla Especial de 
Protecció  en el termini de temps més breu possible, tenint en compte que 
l’aprovació definitiva de la mateixa correspon a la Comissió d’urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 

c) Una vegada aprovada l’esmentada modificació, es procedirà a aprovar el projecte 
d’obres de rehabilitació i reforma. 

d) De conformitat amb aquest desenvolupament la societat GRIFOLS iniciarà les 
obres d’execució del projecte (1a fase) en el termini d’un mes a comptar de 
l’aprovació definitiva d’aquest. L’execució del projecte abastarà un termini màxim 
de dos anys a comptar de la data d’inici de les obres pel que fa a la primera fase. 
Pel que fa a la segona fase (edifici annex) les obres s’iniciaran transcorreguts 5 
anys a comptar de l’aprovació definitiva del projecte d’obres i l’execució abastarà 
un termini de dos anys. 

 

Cinquè. Termini i efectivitat de la concessió 

El termini de la concessió serà de 35 anys i la seva efectivitat es produirà a partir de la 
data d’aprovació definitiva del Projecte d’obres. 

La renuncia anticipada a la concessió no suposarà dret a indemnització. 

 

Sisè. Cànon 

Es fixa un cànon anual de 12.000 € (1.000 mensuals) que es corregirà en funció del 
que determini l’IPC de Catalunya.  Aquesta cànon començarà a fer-se efectiu a 
comptar de la data d’aprovació definitiva del projecte d’obres per part de l’Ajuntament. 

Així mateix es fixa un cànon extraordinari per valor de 350.000 € que es farà efectiu de 
la forma següent: 

− 125.000 € en el termini de 15 dies hàbils  a comptar de la data de notificació a 
l’empresa de l’aprovació definitiva del Projecte d’obres. 

− 225.000 € en el termini de 15 dies hàbils a comptar de la data d’inici de les 
obres de la segona fase a que es fa referència en el pacte quart lletra d). 

 

Setè. Resolució de conflictes i jurisdicció 

Sense perjudici de les prerrogatives que corresponen a l’Ajuntament, quant a la 
interpretació i direcció, seran competents per a resoldre els conflictes que puguin sorgir 
en la interpretació d’aquests pactes i en el desenvolupament de la concessió els jutjats 
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i tribunals de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu de la Província de 
Barcelona. 

 

Serveis Territorials 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de l’expedient de la 
modificació del Pla general per al reajustament de sistemes 
urbanístics en l’àmbit de Can Guasch i la Marineta 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que aquesta és una proposta de modificació puntual del Pla que consisteix 
en ajustar les qualificacions sense alterar ni quantitativament ni qualitativament 
les zones verdes existents de la parcel·la de Can Guasch, atès que es vol 
recuperar la masia de Can Guasch i realitzar una ampliació que permeti adaptar-
la a nous usos com equipament cultural, administratiu o un altre ús. 

Amb la modificació s’amplia la zona qualificada d’equipament comunitari a l’entorn 
de la masia de Can Guasch, s’amplia la zona verda situada al front de la masia de 
la Marineta, i es disminueix la zona qualificada d’equipament. És a dir es fa una 
permuta i es trasllada sòl d’equipament de la Marineta a Can Guasch i sòl verd de 
Can Guasch a la Marineta. 

Els canvis es realitzen tenint en compte de no deixar les edificacions fora 
d’ordenació per l’aplicació de paràmetres de les zones veïnes tal com estipula 
l’article 135 del Pla general i en concret s’amplia la superfície qualificada 
d’equipament a l’entorn de l’edifici protegit de Can Guasch fins a una superfície de 
6.000 m2, aproximadament, i es qualifica una franja de 44,70 m d’amplada com 
una zona verda al llarg del front del carrer de la Marineta, amb una superfície total 
de 1.453 m2. 

Reitera que amb la modificació no s’altera la qualitat dels àmbits inclosos, ja que 
la modificació de la qualificació no implica la pèrdua dels valors de les edificacions 
protegides i que la  modificació puntual garanteix la funcionalitat de les zones 
verdes i millora les possibilitats de l’ús de la zona al front del carrer la Marineta, 
atès que se li atorga una major amplada, sense deslluir la situada entre els 
carrers Llevant i la Bassa, que manté  una superfície suficient per al seu bon 
funcionament. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, manifesta que s’absté igual que en el punt 
anterior. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que per coherència el seu grup vota 
a favor, i perquè com molt bé ha manifestat el regidor d’Urbanisme, el que es fa 
és senzillament una permuta, per aprofitar i sense variar paràmetres del polígon. 
Es realitza una permuta d’espais verds i  equipaments de la Marineta en el tros de 
Can Guasch i així es compleix amb un projecte que satisfà a les dues parts, ja 
que evidentment s’ha de tenir entrada al nou edifici per desenvolupar la tasca 
d’empresa i lloc lúdic, el qual el puguin visitar els ciutadans, perquè no deixa de 
ser part del patrimoni de Parets. Per l’exposat CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que per coherència amb el punt 
anterior, voten a favor, perquè la suma total de les zones verdes i els 
equipaments en el Polígon Llevant Industrial no varia. Només es canvia 
d’emplaçament i per això no hi posen cap mena de dificultat. Una altra qüestió 
seria que la suma es modifiqués, és a dir que hi haguessin disminucions de zones 
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verdes o equipaments. Com la suma dóna igual,  només es canvia l’emplaçament 
entenen que és una modificació correcta i per això el NOPP dóna suport a la 
modificació. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 14 (PSC-PM, NOPP, CiU, ICV-EUiA) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (PP) 

Per tant i, 

Atès que la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Parets del Vallès i Grifols, 
SA per regular la concessió de domini públic en relació a la parcel·la en la qual 
s’ubica la Masia de Can Guasch, preveu que l’Ajuntament redactarà la modificació 
del Pla general que permeti ampliar la parcel·la destinada a equipament públic, en 
què es troba situada la Masia “Can Guasch”. 

Vista la proposta de modificació del Pla general per al reajustament de sistemes 
urbanístics en l’àmbit de Can Guasch i la Marineta, promoguda per l’Ajuntament 
de Parets del Vallès, i redactada  per l’arquitecte Eduard Fenoy Palomas, en què 
es proposa que d’acord amb les definicions dels usos i la funcionalitat dels 
equipaments en les masies de la Marineta i de Can Guasch, es modifiqui una part 
de la superfície de la zona verda i dels equipaments, mantenint en tot cas la 
superfície global i la funcionalitat dels sistemes dins del Polígon Llevant Industrial. 

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals  en relació a la proposta de 
modificació que disposen els articles 94 i 95 del Text refós de la llei d’urbanisme, 
el Decret Legislatiu 1/2005, d’urbanisme, la modificació dels sistemes urbanístics 
d’espais lliures o d’equipaments que requereix d’una tramitació especifica. 

Vist l’informe de Secretaria en relació amb el procediment que disposen els 
articles  94 i 95 del Text refós de la llei d’urbanisme, el Decret Legislatiu 1/2005, 
d’urbanisme, per a la modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures o 
d’equipaments, en relació amb el que disposa l’article 83 del Decret Legislatiu 
1/2005. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment l’expedient de la modificació del Pla general per al 
reajustament de sistemes urbanístics en l’àmbit de Can Guasch i la Marineta, 
promoguda per l’Ajuntament de Parets del Vallès, i redactada  per l’arquitecte 
Eduard Fenoy Palomas. 

2. Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
un dels diaris de més divulgació i en el tauler d’anuncis de la corporació. 

3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències i 
concedir audiència als ajuntaments dels municipis de l’àmbit als quals confini amb 
l’àmbit de la modificació. 
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6. Acordar, si correspon, l’aprovació definitiva del Pla de millora 
urbana d’ordenació volumètrica per a la instal·lació d’un Campus 
d’Estudis Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut Universitari de 
Ciència i Tecnologia 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que amb l’objecte de poder incorporar nous serveis i dependències com 
una residència per a estudiants al futur Campus Universitari, la Junta de Govern 
el passat febrer va aprovar inicialment el Pla de millora d’ordenació volumètrica, 
per donar noves volumetries a l’àmbit per a la instal·lació d’un Campus d’Estudis 
Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. 

Aquest acord que la Junta de Govern va aprovar inicialment es va sotmetre a 
informació pública mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província.  

La Comissió Territorial d’Urbanisme el passat mes de març va acordar emetre un 
informe favorable a la proposta de la Junta de Govern, amb una sèrie de 
consideracions que consten en el mateix apartat de l’acord, que són les següents: 

1. En relació a l’ús de residència i apartaments d’estudiants, s’estableixi la 
prohibició de règims de propietat horitzontal i/o similars en tota la parcel·la 
qualificada de zona d’edificació aïllada amb morfologia definida docent. 
Tanmateix, cal substituir les referències al plànol d’ordenació núm. O1 del plànol 
O.3. 

2. Cal fixar normativament que s’hauran de reservar un mínim de 250 places 
d’aparcaments corresponents a la reserva d’una plaça per cada 100 m2 de sostre 
d’ús docent i una plaça per cada apartament de la residència d’estudiants, i que la 
resta de places necessàries s’ubicaran en la parcel·la privada i en cap cas en la 
zona verda adjacent. 

3. Cal donar compliment al DB-SI del Codi Tècnic d’Edificació per tal de garantir 
l’accessibilitat per a la intervenció de bombers i evacuació de persones. 

A l’equip de govern li sembla que són oportunes les consideracions presentades 
pel Departament de Política Territorial, per això es recullen en un Text refós que 
normalitza el canvi de volumetries. Avui el tràmit és simplement aprovar de 
manera definitivament el Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica per a la  
instal·lació d’un Campus d’Estudis Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut 
Universitari de Ciència i Tecnologia, incloses les modificacions de Política 
Territorial. 

La regidora del PP, la senyora Rueda, indica que el seu grup dóna suport a la 
proposta. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està d’acord amb 
l’aprovació definitiva, atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme l’ha informat 
favorablement, amb una sèrie d’aportacions menors per acabar de puntualitzar la 
proposta. 

Es feliciten perquè avui s’aprova el Pla de millora que permetrà finalment arrencar 
la Universitat, que és una aposta decidida del municipi per entrar en un nivell 
diferent. És un poble que quedarà marcat dintre d’un àmbit cultural i educatiu 
important. 

El senyor Martorell continua explicant que entre tots han d’aconseguir que aquest 
campus sigui exemplar i beneficiï tots els ciutadans i les noves generacions que 
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amb la seva ubicació, podran utilitzar aquest equipament, que està ubicat en un 
lloc estratègic, i la majoria de la indústria de Parets, un 80%, és de l’àmbit de la 
química fina i del món de la farmacèutica i el medi ambient. Afegeix que s’han de 
felicitar perquè avui s’aprova definitivament i podrà començar. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, explica que el seu grup està a favor de la 
instal·lació d’un institut universitari al poble, però avui no és això el que s’acorda. 
Avui es tracta d’aprovar el tràmit d’un procés urbanístic en el qual el NOPP des 
del començament va manifestar que no estava d’acord com es portava a terme el 
procediment urbanístic.  

El NOPP està d’acord amb el fons. Està a favor de la instal·lació de l’institut 
universitari, però no comparteix el procés urbanístic que s’ha portat a terme en el 
sector, en aquest tros del territori. Per tant no comparteix la forma. El vot del 
NOPP és d’abstenció, perquè en el seu dia ja no va compartir que en aquesta 
àrea, en la qual es pretén ubicar l’institut universitari, perquè inicialment s’havia 
dibuixat la Unitat d’actuació número 29. 

Les unitats d’actuacions comporten un determinat desenvolupament i en una 
modificació del Pla general, que englobava tot un conjunt de modificacions 
d’espais verds es va suprimir la Unitat d’actuació i es va delimitar un nou àmbit 
molt més petit sense Unitat d’actuació. És a dir es va eliminar la Unitat d’actuació i 
es van fer unes sumes i restes entre un tros de l’espai verd inclòs en la Unitat 
d’actuació i un espai verd que s’eliminava del Grup Zeta. El NOPP no va 
compartir aquesta qüestió, ja que eren dos temes absolutament diferents, que no 
s’havien de barrejar. És a dir la Unitat d’actuació número 29 havia de seguir el seu 
camí fins arribar a l’institut universitari i haver aconseguit amb aquesta Unitat 
d’actuació el corresponent verd. Això no va ser així, i es va produir un canvi en un 
tros d’una zona verda del Grup Zeta, que és aquesta que no comparteix, ja que 
no comparteix l’eliminació d’una part de l’espai verd de la zona industrial del Grup 
Zeta i tampoc no compartia la qualificació, encara que és una qüestió menor. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme també diu a l’informe que s’ha passat l’espai 
lliure qualificat amb el número 1 a l’espai lliure qualificat de número 2. L’espai 
lliure qualificat de número 1 és un espai molt més protegit i verd, en canvi l’espai 
lliure número 2 és un espai en el qual es poden fer aparcaments, construccions, 
etc. És un espai menys lliure. També es va passar de la EL1 a la EL2, cosa que 
tampoc comparteix, com tampoc la disminució de l’àmbit i l’eliminació de la Unitat 
d’actuació. 

En les condicions que posa Urbanisme diu el següent: “Cal fixar normativament 
que s’hauran de reservar un mínim de 250 places d’aparcaments corresponents a 
la reserva d’una plaça per cada 100 m2 de sostre d’ús docent i una plaça per cada 
apartament de la residència d’estudiants, i que la resta de places necessàries 
s’ubicaran en la parcel·la privada i en cap cas en la zona verda adjacent.”  

Urbanisme ja ha vist que si es passa de la EL1 a la EL2 els aparcament es poden 
inquivir en l’espai lliure número 2, per això la Comissió Territorial d’Urbanisme fa 
una reserva en aquest sentit. 

El NOPP s’absté en la votació, perquè no està d’acord amb el procés urbanístic 
de desenvolupament que s’ha portat a terme i no el comparteix. Sí que està a 
favor que hi hagi un institut universitari a Parets, punt que no és avui de l’ordre del 
dia.  
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El NOPP està d’acord que aquesta proposta de dibuix i emplaçament de les 
construccions és molt millor que la que es va fer en el moment de la modificació 
del Pla general. En qualsevol cas el vot és d’abstenció. 

La presidència considera que la posició del NOPP es fa difícil d’entendre, ja que 
la seva indefinició fa pensar que en els temes importants com aquest i com va ser 
la residència cal que la seva posició sigui clara, ja que o s’hi està d’acord o no, 
però no es pot estar a mitges. 

Moltes vegades en política i en gestió municipal cal prendre decisions en un sentit 
o en un altre, però no estar-hi a mitges tintes, perquè crea confusió i es fa difícil 
mantenir posicions conjuntes davant de temes estratègics importants com el 
d’avui. 

La presidència celebra que en el fons el NOPP estigui d’acord, però de la manera 
que ho ha plantejat no sap si hi estan d’acord o no. És un plantejament que crea 
certs dubtes, però el més important és que s’implanti un institut universitari en el 
municipi. És significatiu i important per al poble, ja que és una aposta que va en la 
línia de convertir el municipi en vila universitària i que complementaria el projecte 
de “Parets Poble Lector”. És una aposta per reforçar la identitat del municipi com 
molt bé ha dit el regidor de CiU, que hi hagi un institut universitari dóna prestigi i 
aquesta és una aposta pel coneixement i sobretot pel desenvolupament i la 
formació integral dels ciutadans del municipi. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que no és gaire 
encertada algunes de les apreciacions del senyor alcalde, perquè el NOPP no té 
cap interès en crear confusió, sinó que ha manifestat amb tota claredat la posició i 
la votació. Cada grup lliurement manifesta en cadascun dels punts la posició i 
després la votació. 

La senyora Martí repeteix que avui no s’aprova si a Parets s’instal·la o no un 
institut universitari, sinó que s’aprova un Pla de millora urbana d’un determinat 
sector. És a dir s’aprova una figura de planejament urbanístic i el NOPP diu que 
no està d’acord amb el sistema i el mètode que s’ha utilitzat en el tros de terreny 
destinat a l’institut, encara que està totalment d’acord amb la seva construcció i 
també amb l’emplaçament, però reitera que el NOPP no està d’acord amb el 
procediment urbanístic de desenvolupament del Pla general portat per l’equip de 
govern, ja que en la tramitació d’aquestes figures de planejament s’han perdut 
metres quadrats de zona verda. 

Reitera que no estan d’acord amb el procediment i la tramitació que s’ha fet, però 
sí amb l’institut universitari. La tramitació que s’ha fet ha portat globalment a la 
disminució d’uns espais verds. 

El NOPP creu que s’havia d’haver mantingut la Unitat d’actuació número 29 
destinada a institut universitari, i la modificació del Pla general no havia d’haver 
tocat la Unitat d’actuació 29, que havia d’haver fet el seu camí. Ja que això es va 
treure i ara s’ha hagut de posar una altra figura de planejament amb un Pla de 
millora urbana. Per tant és el procediment el que no comparteix, perquè el 
procediment ha portat a disminuir la zona verda global del sector sumat amb el 
sector del Grup Zeta, que és el que s’ha fet. Per això el NOPP s’absté en la 
votació, perquè intenta reclamar per al poble i arribar a recuperar aquesta zona 
verda. Aquest és el sentit del seu vot. El NOPP no crea cap confusió, ni en el 
contingut, ni en la votació, ni en el que expliquen des del punt de vista urbanístic, 
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ni per tant des del punt de vista de destinació de l’equipament. Queda molt clara 
la posició del NOPP. 

La presidència indica que matisarà la posició del NOPP, ja que sembla que busca 
les zones verdes perdudes. L’equip de govern sempre ha explicat que les zones 
verdes no s’han perdut, sinó que s’han reubicat. En aquest context la presidència i 
la senyora Martí sempre han tingut llargues intervencions i diferències. L’equip de 
govern defensa la reubicació de les zones verdes en altres llocs del municipi que 
tinguin una major utilització com a espai social i de relació ciutadana, encara que 
el NOPP sempre diu que s’han perdut. Insisteix que les zones verdes no s’han 
perdut, sinó que s’han reubicat. Les zones verdes depèn en quins sectors del 
municipi no tenen una utilització social per part de la ciutadania  i s’han de 
reubicar en altres zones del poble que compleixin aquesta funció social. Afegeix 
que sempre que la senyora Martí se li diu on s’han reubicat aquestes zones 
verdes, ella no ho veu així. 

La presidència vol fer una altra consideració. S’ha d’aprovar definitivament el Pla 
de millora urbana d’ordenació volumètrica si es vol instal·lar un Campus d’Estudis 
Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia. És 
a dir, que si no es té aquest Pla de millora no es pot construir l’institut.  

A la presidència no li queden suficientment clares les consideracions del NOPP, 
suposa que igual que li passa a la senyora Martí quan se li explica el tema de la 
reubicació de les zones verdes. 

El regidor d’ICV-EiU, el senyor Tarrés, assenyala que malgrat que el debat està 
molt avançat, vol resumir que estan en un moment molt important, perquè ara es 
disposa d’aquest instrument per iniciar les obres del Campus Universitari. 

El debat sobre la tramitació urbanística és un debat que ve de molt lluny, en què 
es va discrepar manifestament, com ara fa un moment sobre la reubicació de 
determinades zones verdes, però aquest no és el tema que es discuteix avui i 
Iniciativa demana l’ús de la paraula per deixar molt clar què és el que el seu grup 
vota, i que no hi hagi cap mena de dubte. Es refereix estrictament al punt número 
tres, perquè quedi molt clar. El punt número tres de l’acord diu: “Publicar 
l’esmentat acord i la normativa del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica 
per a la  instal·lació d’un Campus d’Estudis Universitaris i Postuniversitaris de 
l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, redactat pels serveis tècnics 
municipals, als efectes de la seva executivitat.” 

Per tant queda clar què s’aprova avui. Iniciativa avui conjuntament amb la resta 
del grup de govern vota aquest instrument perquè tingui executivitat per construir 
ja el campus universitari. Això és el que avui s’aprova, i és un motiu d’alegria, 
perquè és un tema estratègic important de futur i és el que pot situar la vida 
universitària a partir de la propera intervenció i executivitat. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (NOPP) 

Per tant i, 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de 7 de febrer de 2008 es va aprovar 
inicialment el Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica per a la  instal·lació 
d’un Campus d’Estudis Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut Universitari de 
Ciència i Tecnologia, redactat pels serveis tècnics municipals. 

Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 43, de 19 de febrer de 
2008, i a la Direcció General d’Urbanisme. 

Atès que la Comissió Territorial d’urbanisme en sessió de 27 de març de 2008 va 
acordar emetre informe favorable sobre el Pla de millora urbana d’ordenació 
volumètrica per a la instal·lació d’un Campus d’Estudis Universitaris i 
Postuniversitaris de l’Institut de Ciència i Tecnologia, redactat pels serveis tècnics, 
amb les condicions següents: 

1.1. Cal que a l’apartat normatiu 4.3.4 en relació a l’ús de residència i 
apartaments d’estudiants, s’estableixi la prohibició de règims de propietat 
horitzontal i/o similars en tota la parcel·la qualificada de zona d’edificació 
aïllada amb morfologia definida docent. Tanmateix, cal substituir les 
referències al plànol d’ordenació núm. O1 del plànol O.3. 

1.2. Cal fixar normativament que s’hauran de reservar un mínim de 250 places 
d’aparcaments corresponents a la reserva d’una plaça per cada 100 m2 de 
sostre d’ús docent i una plaça per cada apartament de la residència 
d’estudiants, i que la resta de places necessàries s’ubicaran en la parcel·la 
privada i en cap cas en la zona verda adjacent. 

1.3. Cal donar compliment al DB-SI del Codi Tècnic d’Edificació per tal de 
garantir l’accessibilitat per a la intervenció de bombers i evacuació de 
persones. 

Vist que s’ha procedit, per part dels serveis tècnics municipals, a incorporar en el 
Pla de millora urbana d’ordenació les esmentades condicions. 

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 de millora urbana d’ordenació volumètrica per a la  
instal·lació d’un Campus d’Estudis Universitaris i Postuniversitaris de l’Institut 
Universitari de Ciència i Tecnologia, redactat pels serveis tècnics municipals. 

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

3. Publicar l’esmentat acord i la normativa del Pla de millora urbana d’ordenació 
volumètrica per a la  instal·lació d’un Campus d’Estudis Universitaris i 
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Postuniversitaris de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, redactat pels 
serveis tècnics municipals, als efectes de la seva executivitat. 

4. 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. 

5. Notificar el present acord als interessats que constin a l’expedient. 

 

7. Mocions de la Junta de Portaveus 

Prèvia la vènia, el secretari exposa que la Junta de Portaveus en data 1 de juliol 
de 2008 va acordar una moció consensuada relativa a declarar la Festa de Sant 
Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans, que té el text literal següent: 

“Declarar la Festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans 

Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris 
de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, 
passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.  

Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, 
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies 
de la nostra nació.  

Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la 
seva vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i 
socials, superant períodes històrics molt difícils al llarg dels temps.  

Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una 
comunitat històrica com a símbol d’esperança.  

És per això que la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com 
a Festa Nacional dels Països Catalans.  

2. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin 
en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la Festa 
Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de 
les tradicions més antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les 
accions necessàries per fer-la efectiva.  

3. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la 
nostra localitat.   

4. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del 
Canigó.” 
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8. Precs i preguntes 

8.1. El regidor de CiU, el senyor Martorell, pregunta si l’equip de govern està al 
corrent dels problemes que té el Centre d’Atenció Primària respecte a la mobilitat 
de metges, que crea molts problemes als ciutadans i a persones de certa d’edat, 
als quals els costa bastant entendre aquesta mobilitat, en el sentit que avui et 
visita un metge i tornes amb l’analítica i et visita un altre que t’ho explica. 
Pregunta si s’han pres mesures per minimitzar aquest efecte. 

8.2. El senyor Martorell pregunta que davant de l’increment del nombre d’aturats a 
la població, que ha augmentat a Parets com arreu de Catalunya, si a través 
d’algun organisme s’està fent un control més exhaustiu i si es preveu alguna acció 
per minimitzar aquest impacte sobretot en els col·lectius més desfavorits, ja que 
l’atur anirà en augment a causa de la situació econòmica actual. 

8.3. El senyor Martorell explica que CiU va fer un escrit referent al local de Can 
Calio, en què està ubicada l’empresa pública HabitaParets, SL, que recentment 
s’ha inaugurat. El seu grup denunciava que hi havia un problema de seguretat en 
les portes, ja que aquestes s’obren al revés, entre d’altres qüestions. Pregunta si 
s’ha solucionat i si va succeir això, perquè entén que si va ser així, vol saber 
perquè es va produir aquest incompliment.  

CiU va veure que les portes s’obrien cap en dintre i no cap en fora com marca la 
normativa. Sense ànim d’ofendre ningú, ha de dir que l’Ajuntament té 
professionals i arquitectes molt contrastats del ram i no entén com es va poder 
arribar a fer aquesta infracció. És una infracció menor, però és un problema que 
no havia d’haver succeït. Pregunta si s’ha arreglat. 

8.4. El senyor Martorell pregunta que respecte a la Festa Major hi ha hagut una 
aposta en moure els actes de lloc, sobretot un que és bastant emblemàtic com el 
cinema a la fresca, en què la plaça de la Vila és l’eix central i principal i aquest 
any només tindrà lloc un dia de cinema a la fresca a la plaça de la Vila, i la resta 
es farà a la plaça de Can Berenguer, fet que és correcte. Pregunta per aquesta 
qüestió, ja que només es farà un dia el cinema a la fresca a la plaça de la Vila, tot 
i que CiU està d’acord amb la diversitat i que Parets requereix que hi hagi 
mobilitat. 

8.5. El senyor Martorell exposa que aquest any el correbars no es portarà a terme 
a la Festa Major, per temes que ja coneixen i prega que l’equip de govern expliqui 
els motius. 

8.6. El senyor Martorell pregunta per les mesures de seguretat que es prendran 
enguany a la Festa Major, les quals cada any han anat a més i que han donat 
molt bon resultat. Pregunta si aquest any es preveu millorar-les amb més efectius, 
entre d’altres mesures. 

Pren la paraula la regidora de Cultura, la senyora Lloret, i explica que pel que fa a 
la pregunta del cinema a la fresca, respon que és una resposta per donar una 
oportunitat al barri de l’Eixample, perquè es facin algunes activitats, ja que sempre 
ha estat una reivindicació. L’Ajuntament té la voluntat de mantenir el centre 
neuràlgic de la Festa Major en el barri Antic, però de mica en mica algunes 
activitats creuen que és important que es puguin celebrar a l’Eixample, i aquesta 
n’és una. 

Respecte al tema del correbars, explica que l’Ajuntament no ha dit que no es faci, 
sinó que és una activitat que no ha autoritzat ni muntat mai l’Ajuntament, sinó que 
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un grup de persones decideixen fer-la. En principi l’Ajuntament no té cap 
inconvenient que es realitzi, sempre que l’activitat no comporti falta de civisme i 
no alteri l’Ordenança de convivència del municipi, però una vegada que ha tingut 
lloc l’activitat, han rebut moltes queixes dels ciutadans a causa de conductes 
totalment incíviques. Per això l’Ajuntament ha demanat la col·laboració als bars 
que s’han adherit durant aquests anys a la celebració, perquè ajudin a què no es 
tiri endavant o com a mínim si es tira endavant que es faci amb altres condicions, 
la qual cosa és molt complicada, per això l’Ajuntament ha preferit dir que no hi 
està d’acord i no autoritzar l’activitat. En cas que es faci, el regidor de Seguretat 
Ciutadana explicarà a continuació com actuarà l’Ajuntament. 

El regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, exposa que per reforçar el 
que ja ha explicat la regidora de Cultura, ha de dir que és un espectacle negatiu. 
Si té lloc el correbars enguany, serà el tercer any. L’esmentada activitat no ha 
estat reglada, regulada, ni impulsada des de l’Ajuntament. 

El primer any, tot i les reserves de l’equip de govern, no es va oposar, però 
l’experiència va demostrar el que sospitaven, que era un espectacle negatiu. 
L’any passat per aquesta època l’Ajuntament es va reunir amb una de les 
persones responsables de la convocatòria i se’l va avisar que si l’activitat anava 
en la línia del primer any, la Policia es veuria obligada a actuar i ells mateixos 
posarien en perill la celebració de més convocatòries. 

Com ja s’ha explicat, l’Ajuntament ha rebut moltes queixes, algunes fins i tot 
d’algun bar que ha participat i col·laborat en l’esdeveniment, però que ha vist que 
no sortia a compte, no pel tema econòmic, sinó simplement per les destrosses 
patides. 

El col·lectiu que hi participa és d’entre 150 i 180 persones. És evident que en 
molts casos són persones de fora del poble, que sempre han estat molt 
irrespectuosos amb el tarannà general i amb l’interès de tothom de com s’ha de 
gaudir i disfrutar la Festa Major. S’han comès fets totalment incívics com per 
exemple baralles i destrosses als bars. És molt ingrat voler sortir o entrar a casa 
teva i trobar-te algun dels participants en el correbars que està fent les 
necessitats. 

El senyor Guzman reitera que els participants en cap moment han estat 
respectuosos, ni han complert amb l’Ordenança de convivència. Fa un any ja se’ls 
va advertir que això podria passar. 

Pel que fa a les mesures de seguretat de la Festa Major, explica que el proper 
dimecres dia 9, a les 18 h, aprofiten que tindrà lloc una reunió de la Junta Local 
de Seguretat, i parlaran amb la persona responsable dels mossos d’esquadra per 
coordinar els temes de la Festa Major. Avança que es continuarà amb la línia 
d’altres anys i que la Policia Local ha demanat més efectius de mossos, però en 
tot cas ja acabaran de coordinar i concretar els temes el dimecres. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, indica que no s’havia adonat del 
problema de les portes de l’edifici d’HabitaParets, SL, però ha de dir que ja s’ha 
solucionat perquè quan va anar a parlar amb el gerent recorda que va tirar de les 
portes cap en fora. 

La regidora de Sanitat, la senyora Marquino, i explica que respecte als problemes 
del Centre d’Atenció Primària, manté reunions periòdiques amb el director del 
centre, el doctor Aguilar, i estan al corrent del problema de la manca de metges 
arreu de tota Catalunya. 
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Hi ha dos metges que s’han incorporat a la plaça sol·licitada i fins al mes 
d’octubre no sortiran les noves places i immediatament s’incorporaran. Estan fent 
tot el possible perquè el Centre d’Atenció Primària estigui obert tot el dia al mes 
d’agost. Hi ha centres que a causa de l’esmentat problema han de tancar a 
l’agost, i els metges del Centre de Parets estan fent tots els esforços per donar el 
servei a l’agost. 

La presidència indica que respecte a la pregunta sobre els aturats, ha de dir que 
el Servei Local d’Ocupació facilitarà la informació sol·licitada. Aquest Servei està 
fent una tasca prou important, significativa i molt efectiva, ja que el nostre municipi 
està per sota de la mitjana del percentatge d’aturats de la comarca. Amb el 
període de crisi actual el problema s’accentuarà i el Servei Local d’Ocupació 
realitzarà totes les accions possibles al respecte. 

Pel que fa al cinema a la fresca, ha de dir que ja fa bastants anys que es fa. Es va 
començar a fer primer un dia de cinema a la fresca a Can Berenguer, després un 
altre a la zona de les Amèriques, i dos a la plaça de la Vila. L’any passat ja es van 
projectar dos a la zona de Can Berenguer i aquest any es concentren dos a la 
zona de Can Berenguer i el tercer a la plaça de la Vila. Es bo que en la Festa 
Major també hi participin altres zones del municipi, i que gaudeixin de les 
activitats, però cal dir que la plaça de la Vila, continua sent el centre neuràlgic de 
les activitats festives de la Festa Major de l’any 2008. 

8.7. Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que parlarà 
d’un tema que han dit i comentat d’altres vegades, però cal donar-li una solució 
que s’encarrili cap a una solució definitiva que és col·locar al més aviat possible 
plaques amb els noms dels carrers i les places en els llocs on hi manquin. Abans 
de fer-ho, s’ha de buscar un suport de llarga durada com marbre o ceràmica. O 
sigui que s’han de prendre dues decisions, buscar un material adequat, i rotular 
els carrers i les places, perquè hi ha manca de senyalització en aquest sentit, que 
perjudica als veïns i als carters. És un tema que es pot arreglar amb certa facilitat, 
ja que no representa una despesa econòmica considerable. 

8.8. La senyora Martí indica que la qüestió que plantejarà ara, ja ho ha fet d’altres 
vegades, representa una inversió molt petita i pot aconseguir uns efectes 
considerables. Es tracta d’instal·lar a l’entrada del barri Antic, l’avinguda de 
Francesc Macià, i a la paret del Col·legi Lluís Piquer un rètol lluminós, que canviï 
el text i renovi les dades contínuament. En el rètol es poden posar dades 
informatives del propi municipi i dades sobre les diverses activitats del poble. 
Proposen aquest indret perquè creuen que és adequat, però hi ha d’altres. Seria 
molt útil, perquè molta gent utilitza aquesta via de pas per entrar i sortir, i en algun 
moment del dia ho poden llegir. 

8.9. La senyora Martí indica que aquest prec també l’ha formulat d’altres vegades. 
El NOPP ha parlat amb la regidora de Joventut, sobre que seria important intentar 
canalitzar o donar alguna solució als temes d’oci dels joves del poble, fins i tot 
pensant en els joves més joves. 

A Parets hi ha una mancança pública i privada d’activitats d’oci. Per això 
proposen que es faci una prova i s’instal·li una carpa als jardins o als espais lliures 
de la Marineta per portar a terme activitats adreçades als joves durant els mesos 
d’estiu. Això no vol dir que el servei l’hagi de gestionar directament l’Ajuntament, 
sinó mitjançant algun tipus de concessió. Creu que el resultat que s’obtindria seria 
molt positiu i tranquil·litzador per als pares, útil per als joves i assequible, per les 
característiques de l’emplaçament, ja que no està a gaire distància i es pot anar 
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amb certa facilitat a peu com en cotxe, perquè hi ha aparcament. A més qualsevol 
activitat que es faci de música no comportaria cap problema als veïns. 

El NOPP creu que de cara a aquest estiu seria interessant fer una prova per 
valorar el seu resultat. 

Tots tres precs no impliquen despeses importants i s’aconseguirien uns beneficis 
socials importants. 

8.10. La senyora Martí pregunta si l’equip de govern ha previst un programa de 
treball a la via pública durant els mesos d’estiu, en què hi ha una certa 
tranquil·litat en la circulació de vehicles i moviment, i no provoca tants perjudicis 
als veïns i als vianants. Molts municipis tenen específicament un pla de treball a la 
via pública d’estiu. Aquests plans són molt útils, perquè la seva feina no perjudica 
als veïns i renova l’espai públic periòdicament i anualment. Reitera la pregunta de 
si existeix un programa de treball a la via pública per aquest estiu. 

8.11. La senyora Martí indica que el país actualment passa per una situació de 
crisi econòmica que té importància i repercussió directa en els ciutadans, no 
només aquesta crisi pot afectar als macronúmeros i la macroeconomia, sinó a 
totes les economies petites. Pregunta si l’equip de govern ha previst redactar un 
pla de contenció de les despeses corrents de l’Ajuntament. 

8.12. La senyora Martí explica que fa temps es va parlar de portar a terme la 
revisió del catàleg del patrimoni i no han sabut res més d’aquesta qüestió. 
Entenen que ha passat temps suficient per saber en la situació que es troba el 
tema, que tantes vegades es parla i que no s’arriba a concretar. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i respecte a les 
previsions de l’equip de govern sobre la intervenció en la via pública, explica que 
prèviament es valora el lloc en el qual s’ha d’intervenir. És cert que hi ha municipis 
que per la seva composició urbana requereixen programes específics de treball 
d’intervenció en la via pública, perquè generen perjudicis importants a la 
ciutadania. Són municipis amb una limitació important en l’entramat urbà, però 
aquest no és el cas de Parets i menys en la zona en què l’equip de govern té 
intenció d’intervenir en reparacions de voreres i petites actuacions, que 
generarien molt poca diferència quant a perjudicis de fer-les a l’estiu o a qualsevol 
època de l’any.  

L’Àrea de Territori estableix les intervencions en funció dels criteris que s’apliquen 
i no considera convenient programar les intervencions en l’època d’estiu, atès que 
la composició urbana en la zona a intervenir no requereix plans específics per fer-
ho a l’estiu. 

És veritat que hi ha municipis que sí que ho fan perquè tenen composicions 
urbanes molt diferents a les de Parets. 

El senyor Lucio Gat reitera que no hi ha un pla específic d’intervenció al carrer per 
aquest estiu, però sí que hi ha un programa d’intervenció al carrer. 

La regidora de Joventut, la senyora Villa, indica que estudiaran la proposta 
formulada pel NOPP, sobre els espais lúdics. S’estudiarà per saber si és possible 
i factible instal·lar una carpa en la Marineta o en un altre indret. El Servei de 
Joventut es preocupa per aquesta manca, per això demà en el Fòrum d’Idees que 
fa el Servei de Joventut, en un dels eixos es tractaran les activitats que volen fer a 
les nits d’estiu els joves de Parets, en els mesos de juliol i de setembre, a fi de 
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solucionar aquesta mancança. Creu que és important que els joves participin i 
diguin la seva. Intenten calmar la falta de servei lúdic privat. 

Intervé la presidència i manifesta que la resta de preguntes es contestaran per 
escrit. Respecte al catàleg del patrimoni ha de dir que fa temps que es va iniciar i 
es vol completar no només en el catàleg del Pla de millora de l’Eixample, sinó que 
es va ampliar a tot el municipi. Espera donar-lo a conèixer properament, ja que els 
estudis dels edificis catalogats ha calgut analitzar en profunditat els seus 
aprofitaments urbanístics per no afectar d’una manera significativa el seu valor 
patrimonial. I això està provocant un retard en l’acabament d’aquest catàleg. 

D’altra banda, és evident que en una situació de crisi s’ha de fer una contenció de 
la despesa corrent, la qual es tindrà present en el pressupost del 2009 i quan es 
tracti el pressupost de 2009. 

La presidència indica que coincideix en alguns dels precs i que les regidories 
corresponents començaran a posar fil a l’agulla, i prenen nota per donar-hi 
resposta. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Pulido, i manifesta que com a 
president del col·lectiu de CiU convida a tothom a la gran festa que es fa aquest 
mes de juliol, que són les vint-i-quatre hores de futbol sala, que forma part de la 
Festa Major. 

La presidència aprofita també per invitar a tothom a la Nit de l’Esport i informa que 
l’any vinent aquesta activitat esportiva de les vint-i-quatre hores de futbol sala 
complirà 25 anys, fet que demostra la implicació que té en el nostre poble. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 


