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

Caràcter:  ordinari 
Data:  6 de  novembre de 2008 
Horari:  de 20 a 22.20 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Raquel García Mesa, regidora 
Susanna Villa Puig, regidora 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista 
Ricard March Ascaso, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Amèlia Marquino Tocado, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU  
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA  
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
 

Excusa l’assistència 

Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup PP 
 
 

Ordre del dia 

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

Serveis Personals 

2. Acceptar, si correspon, una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per al 
funcionament del CEIP Patronat Pau Vila durant el període setembre - desembre de 
2008.  

3. Acceptar, si procedeix, una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per al 
sosteniment del centre Escola de Música. 

Serveis Territorials 

4. Donar compte de l’al·legació formulada respecte al Projecte de desdoblament de la via 
ferroviària línia R-3. 
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5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de les modificacions puntuals del Pla general 
d’ordenació urbana en el Barri del Raval. 

6. Verificar, si s’escau, el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana en el sector urbanitzable UP5 Circuit. 

7. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional del Pla especial per a la protecció 
arquitectònica i cultural de l’edificació de la Masia de Can Guasch. 

8. Aprovar, si procedeix, l’expedient de contractació del Projecte d’obres d’urbanització 
del Polígon Industrial Can Volart “UA 18”, i obrir el procediment d’adjudicació. 

9. Aprovar, si escau, el conveni de cooperació entre Aigües Ter Llobregat (ATLL) i els 
municipis de Parets del Vallès i Montmeló per a la millora de l’abastament d’aigua en 
alta dels esmentats municipis. 

Serveis Generals 

10. Donar compte de diversos acords de la Junta de Govern, relatius a la concertació d’un 
préstec per a finançar part de les inversions previstes per a l’exercici de 2008. 

11. Aprovar, si correspon, l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles al 
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i 
Martorelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes poblacions. 

12. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 
2009. 

13. Mocions de la Junta de Portaveus. 

14. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT aprova l’esborrany de l’acta del dia 25 de 
setembre de 2008. 

 

Serveis Personals 

2. Acceptar, si correspon, una aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya per al funcionament del CEIP Patronat Pau  Vila durant el 
període setembre - desembre de 2008 

La presidència proposa acceptar una aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya, per un import de 508.309,55 € destinat al funcionament del CEIP Patronat 
Pau Vila durant el període setembre - desembre de 2008. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès l’actual Conveni singular entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de 
Parets del Vallès per al funcionament del CEIP Patronat Pau Vila. 

Atès que la Generalitat de Catalunya ens ha concedit la subvenció corresponent al 
període setembre - desembre de 2008, per un import de 508.309,55 €. 
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El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acceptar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya de 508.309,55 € per 
al funcionament del CEIP Patronat Pau Vila durant el període setembre - desembre de 
2008.   

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

 

3. Acceptar, si procedeix, una aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya per al sosteniment del centre Escola de M úsica 

La presidència proposa acceptar una aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya, per un import de 26.373 € per al sosteniment del centre Escola de Música. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

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

Atès que la Generalitat de Catalunya ens ha concedit la subvenció corresponent al 
període setembre-desembre de 2007, per un import de 26.373 €. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acceptar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya de 26.373 € per al 
sosteniment del centre Escola de Música durant el període setembre-desembre de 
2007.   

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

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

 

S’incorpora a la sessió el senyor Cucurella. 

 

Serveis Territorials 

4. Donar compte de l’al·legació formulada respecte al Projecte de 
desdoblament de la via ferroviària línia R-3 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que el detall de les al·legacions s’ha explicat àmpliament des d’un de 
vista tècnic en la comissió informativa i en la Junta de Portaveus. 

Indica que les al·legacions presentades respecte al traçat del desdoblament de 
la via ferroviària línia R-3 es fonamenten en tres temes concretament. 

Primer, s’ha intentat sobre un estudi realitzat per l’equip tècnic de l’Ajuntament 
d’aprofitar el desnivell de l’avinguda de Catalunya i la plataforma de les vies del 
tren per reformar l’estació, ja que hi haurà major trànsit. Paral·lelament el 
desnivell pot permetre un àrea d’aparcament al sostre i l’accessibilitat en una 
banda o en una altra de les vies i se suprimiria la que proposa el mateix pla 
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que és fer-lo per sota de les vies. Afegeix que també proposen cobrir un tram 
de tres cents metres cap a la part més urbana. 

En una segona consideració es va parla de tenir en compte la incidència 
paisatgística dels ponts en el traçat de la via per Parets. Hi ha tres ponts, el 
pont sobre la C-17, el pont sobre el riu Tenes i un altre sobre el barri de 
Lourdes. S’ha incidit  que s’ha de tenir en compte l’impacte que pugui generar 
l’ampliació. 

Una de les qüestions que recull l’al·legació és tenir en compte el gàlib del pont 
del barri de Lourdes que permet un trànsit cap a l’autopista AP-7 des d’aquest 
sector. 

Una tercera consideració es refereix a establir una estació al costat del circuit. 
Aquesta estació ha de coincidir amb el tram de la línia orbital. Com d’altres 
vegades han comentat, l’Ajuntament pretén que això sigui una estació 
intermodal, que relacioni les dues línies: l’orbital, que va de Mataró fins a 
Sabadell i la que afecta a Parets per tenir una major amplitud i comunicació 
amb d’altres destins. 

El senyor Lucio Gat indica que aquestes bàsicament són les tres propostes 
que l’Ajuntament ha argumentat en les al·legacions, que tècnicament dóna per 
explicades en les diferents comissions que s’han mantingut prèvies al Ple. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que el seu grup 
s’ha assabentat de tota la història, ha participat en ella, comparteix l’essència 
de les al·legacions presentades i entén que ara és el moment de fer-ho. Vol 
remarcar l’impacte paisatgístic que pot tenir, i que han de ser curosos amb 
aquest punt. 

L’actual estació de Parets ha de tenir aquest perfil. Una estació moderna, 
soterrada, tapada, i que permeti millorar els aparcaments, ja que està situada 
en un lloc d’una gran mobilitat de persones que utilitza el servei, per això 
l’estació ha de ser com s’ha dibuixat i s’ha de lluitar per aconseguir-la. Per tant, 
aquesta al·legació ha de ser potent i i ha de ser tal com s’ha presentat. 

El problema històric de tenir una estació de tren a la punta del municipi deixa 
una mica desemparat el barri antic, per això està ben ubicada la nova estació 
del Sector Circuit, que s’ha de connectar a la línia orbital. Ha de ser una 
estació intermodal, que permeti arribar als màxims de modernitat dintre de la 
mobilitat que necessita la comarca. Per l’exposat, CiU creu que les al·legacions 
s’havien de presentar i li dóna plena viabilitat. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que el seu grup està 
d’acord amb les al·legacions, ja que és un pas més en tota aquesta tramitació 
complicada i llarga del desdoblament de la línia i tan necessària com ja s’ha 
dit. 

Indica que S’han de redactar els projectes per concretar més el traçat i les 
determinacions de la línia.  

La senyora Martí indica dues qüestions. La primera que està apuntat recollir el 
projecte de l’estació i s’ha de ser molt sensible en el fet que ha de ser aquest el 
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projecte que es reculli i no un altre, perquè és necessari buscar alguna solució 
per trobar un aparcament a l’estació. Si no recullen la proposta, l’Ajuntament 
ha de demanar amb contundència que es busqui una solució en el tema de 
l’aparcament de l’estació. 

Una segona qüestió és demanar al Ministeri i a RENFE que tinguin en compte i 
respectin els ponts singulars de la línia, que semblen de la factoria eiffel, ja que 
no sap quina solució constructiva es donarà en el moment que es desdobli la 
via. Segurament s’haurà de construir un pont paral·lel, ja que ara hi ha una via i 
hi després hi haurà dues, per això demana que el desdoblament sigui el màxim 
curós possible i es respectin els ponts. En el cas de Parets hi ha un que passa 
per sobre de la riera Tenes que té aquestes característiques. 

S’ha de vetllar al llarg del projecte, ja que en principi hi haurà temps suficient, 
perquè es respecti aquest pont i d’altres que estan en altres municipis i que 
l’obra que es porti a terme per a l’ampliació prevegi la necessitat de preservar-
los, no sap si en la seva integritat, però si més no en el seu aspecte i que 
respecti l’impacte i que les noves obres que s’executin no els malmetin. 
Suposa que seran curosos en aquest cas, ja que pel que fa al pont de Parets 
hi ha algun enginyer de RENFE que se l’estima, perquè periòdicament el 
pinten, per tant hi haurà aquesta sensibilitat. L’Ajuntament, el Consell 
Comarcal i d’altres instàncies han de tenir en compte aquesta qüestió. 

Respecte al tema de l’aparcament, ha de dir que sinó es recull la proposta, 
com a mínim han de demanar que es busqui una solució, ja que avui dia és 
important tenir una estació de tren amb aparcament, perquè sinó merma el seu 
aprofitament. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, que comparteix les al·legacions 
presentades. El tema és molt important i tot els grups polítics han coincidit 
durant molts anys en demanar el desdoblament i precisament ara que han 
rebut aquest estudi informatiu és important que es detallin les qüestions que es 
considerin importants per al municipi, a fi que el futur desdoblament es faci 
amb les condicions més favorables. 

Particularment Iniciativa coincideix amb el tema que l’aparcament és una 
necessitat i una urgència i com ha expressat el regidor d’Urbanisme el possible 
aprofitament de desnivell de l’avinguda de Catalunya de la zona de sota de 
l’estació donaria una oportunitat, no només per tenir una estació molt més 
moderna i eficaç, sinó per generar un espai d’aparcament que és del tot 
necessari. 

El seu grup està preocupat per la incidència paisatgística que es pot derivar 
d’aquestes obres i pel gàlib en concret del pont del barri de Lourdes, que 
generen molts problemes a l’actualitat. 

El senyor Tarrés significa la importància que es recullin les al·legacions, i creu 
que no han d’anar sols en aquest viatge. L’al·legació referent a la nova estació 
en l’àmbit del Circuit és una oportunitat important per tenir una estació a prop 
del barri antic i a més és una oportunitat important d’àmbit comarcal, ja que pot 
ser una estació vàlida per al conjunt de la Vall del Tenes, perquè en aquell 
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sector sí que es pot generar fàcilment un park amb ride que generi mobilitat no 
només cap a Barcelona o la Garriga, sinó aprofitar la línia orbital cap a les 
noves zones de Sabadell o el Vallès Occidental. 

El tràmit d’informació pública hagués quedat coix sinó s’haguessin presentat 
les al·legacions. Volen fer un seguiment estricte del que passarà en el futur 
amb el projecte. 

Un altre grup polític ha fet un esment concret de la importància de salvar els 
ponts metàl·lics al llarg de la via, ICV-EUA també subscriu aquesta petició i 
demana que tots plegats treballin perquè així sigui. 

La presidència recull les consideracions i les aportacions manifestades pels 
grups polítics en la sessió plenària. L’al·legació es complementarà en el procés 
de negociació de l’aparcament i els ponts. 

El plenari es dóna per assabentat de les següents al·legacions formulades: 

“ALEGACIONES: 

PRIMERA.- La línea R-3 de cercanías circula en un tramo de alrededor de 1.300 
metros dentro el municipio de Parets del Vallès en su límite sur. Respecto a su 
trazado, la actual línea R-3 transcurre por suelos urbanos residenciales y industriales. 
Mientras que en el tramo de suelo industrial circula elevada respecto al terreno, en el 
ámbito destinado a uso residencial circula deprimido respecto a las viviendas 
existentes en una altura de alrededor de 7 metros.  

En su recorrido fuera del término municipal de Parets del Vallès cabe destacar la 
importancia de la conexión del barrio del Ensanche de nuestro municipio con la 
autopista AP7 a través de l’avenida de Lourdes por el puente existente en el municipio 
de Mollet del Vallès que carece de gálibos suficientes para su buen funcionamiento. 

La estación de tren de Parets del Vallés se sitúa en el extremo sur de Parets del 
Vallés, municipio en el que su crecimiento natural residencial se ha desarrollado 
alrededor de dos núcleos conectados por la antigua carretera a Barcelona ( avenida 
Catalunya). Por una parte, el Casco Antiguo, alrededor de la Iglesia de Sant Esteve y 
el Ayuntamiento, alejado de la estación de tren, y por otra, el barrio del Ensanche, 
alrededor de la estación de tren. Esta estación da servicio no sólo al municipio de 
Parets sino también al barrio de Lourdes del municipio de Mollet del Vallès, y la 
Escuela de Mossos d’Esquadra de Catalunya. 

La estación de tren se sitúa a cota de las vías de tren, deprimida respecto de la 
avenida Catalunya (carretera BV-1604). El acceso a la estación se produce desde un 
ramal de esta arteria, la avenida  l’Estació, calle de un solo sentido con una pendiente 
importante hasta la estación. Desde la avenida Espanya también se tiene acceso 
peatonal. 

La propuesta que se plantea en el Proyecto  “Cercanías de Barcelona. Línea R-3. 
Tramo Montcada-Vic. Duplicación de via” propone el desdoblamiento de la vía a la 
cota existente, un nuevo paso inferior en la estación de tren, la sustitución del paso 
superior existente en la avinguda Catalunya (carretera BV-1604) y dos nuevos 
viaductos sobre la carretera C-17 y la riera del Tenes que complementan los ya 
existentes. 

En este sentido, el desdoblamiento de la vía en la línea R-3 supondrá un aumento de 
tráfico de personas en la estación de tren del municipio. Estas circunstancias obligan 
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a replantearse tanto las instalaciones de la estación como de los servicios de que 
dispone dimensionándose para potenciar su uso como intercambiador de movilidad 
con otro tipo de transporte público y/o privado y, por lo tanto, mejorar sus 
instalaciones y su accesibilidad. 

La propuesta del presente estudio informativo establece la voluntad de ampliar el 
puente existente sobre la línea de tren en la avenida Catalunya,  y por otro, el paso 
inferior sobre las vías. En este sentido, y con el objetivo de mejorar las instalaciones 
de la estación adaptadas a las nuevas necesidades del incremento de tráfico, sería 
necesario plantear la posibilidad de aprovechar el desnivel existente entre la avenida 
Catalunya y la estación para acceder a la estación desde esta arteria con la cobertura 
de esta estación, creando un potencial de aparcamiento y actividad que mejore los 
servicios de la estación. Desde este punto de vista, el paso previsto en la estación 
podría ser superior y no inferior cómo se propone en la propuesta. 

En este sentido, y a nivel orientativo, hay que mencionar los estudios realizados por 
Barcelona Regional en el año 2004 “Estudi del corredor de la línia R-3 de Rodalies 
RENFE al Vallès Oriental i Occidental” prevén este redimensionado de la estación 
para poder dar cabida al incremento de tráfico ferroviario en esta estación.(anejo 1) 

 

 

 

Estudi del corredor de la línia R-3 de Rodalies RENFE al Vallès Oriental i Occidental 
 

Por otra parte, el desdoblamiento en suelos urbanos residenciales consolidados 
pueden implicar una afectación importante a las viviendas existentes con aumento 
notable de la contaminación acústica en este tramo. Si bien el documento aportado no 
tiene un grado de detalle suficiente que permita su valoración, la ampliación de la 
línea de ferrocarril puede suponer unos movimentos de tierras considerables con 
muros de contención importantes que, en tramos urbanos, pueden tener una 
incidencia paisajística no deseables si no se tienen en cuenta en su diseño. En este 
sentido, la circulación actual en trinchera de esta  línea de tren facilitaría su 
cubrimiento en este tramo residencial, relativamente corto, de 300 metros. 
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Tramo de línea de ferrocarril que atraviesa suelos urbanos residenciales. 
SEGUNDA.- La línea de tren circula actualmente por tres puentes: sobre la autovía C-
17, sobre el río Tenes y sobre el enlace de la autopista AP-7. Estos tres puentes, ya 
actualmente, tienen una fuerte incidencia paisajística desde el suelo residencial del 
municipio. Por esta razón, se tendría que tener en cuenta este aspecto en el diseño 
de la ampliación. 

Otro aspecto importante a destacar para el municipio de Parets del Vallès, es la 
necesidad de incrementar el gálibo del puente sobre la avenida de Lourdes en el 
término municipal de Mollet del Vallés que conecta el barrio del Eixample con la 
autopista AP7. 

 

Túnel de acceso a la autopista AP7 desde el barrio del Ensanche 
de Parets del Vallès. 
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TERCERA.- Desde un punto de vista territorial, se prevé la implantación de una nueva 
estación de tren en el Circuito de velocidad de Montmeló situada en la vertiente este 
del circuito. Si bien la importancia territorial de esta estación es incuestionable,   

La posición de esta estación, más allá del uso puntual relacionado con el Circuito de 
Velocidad, debería dar servicio diario tanto a los sectores industriales de Montmeló y 
Parets por un lado, así como una alternativa al transporte rodado particular de los 
municipios dispersos de la Valle del Tenes y del Mogent.  

El “Estudi del Corredor de la línia R-3 de Rodalies RENFE al Vallés Oriental” propone 
y concreta el emplazamiento y las características de esta estación favoreciendo el 
establecimiento de un centro intermodal Park and ride que dará servició, además de 
los municipios de Montmeló y Parets del Vallés, a los residentes en los núcleos 
urbanos del bajo Mogent (Montornés, Vilanova y Vallromanes) y el bajo Tenes  (Lliçà 
de Vall i Lliçà d’Amunt).  

Además de dar servicio a la población residente, esta estación podrá dar servició a los 
importantes polígonos industriales existentes en Parets (alrededor de 8.221 
trabajadores) y de Mollet del Vallés (polígono can Magarola, 3.484 trabajadores). 

Con este emplazamiento se permitiría dar servicio a un total de 15.000 trabajadores y 
40.000 residentes a los que hay que sumar el tráfico de personas generado por el 
propio circuito de velocidad y los sectores industriales de Granollers y Montmeló, 
vinculados al Circuito. 

 

 

 

Propuesta de estación de tren del “Pla Director urbanístic de la reserva de sòl per a la línia 
orbital ferroviaria”  

 

 

En este sentido, la posición de la estación propuesta por el Plan territorial 
Metropolitano de la línea orbital permite una mejor conexión con los sectores 
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industriales existentes y una más extensa reserva como “park and ride” para todos los 
municipios del entorno sin perjuicio para el Circuito de Velocidad de Montmeló. 

Por lo anterior, ante la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, 
por parte del Ayuntamiento de Parets del Vallès se solicita se tenga por comparecido 
en el trámite de información pública y audiencia del estudio informativo del proyecto 
Cercanías Barcelona Línea R3 Tramo Montcada-Vic. Duplicación de Vía, se tenga por 
formulas las alegaciones incluidas en el presente escrito, así como el pleno soporte a 
las consideraciones emitidas por el municipio de Montmeló en relación a la ubicación 
de la Estación del Circuito de Catalunya, y que de conformidad con su contenido, las 
mismas sean una vez analizadas recogidas en el proyecto definitivo “Cercanías 
Barcelona Línea R3 Tramo Montcada-Vic. Duplicación de Vía” 

Parets del Vallès a 20 de octubre de 2008” 

 

S’incorpora a la sessió el senyor Morguí. 

 

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de le s modificacions puntuals 
del Pla general d’ordenació urbana en el Barri del Raval 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que la proposta en el dictamen recull dues modificacions específiques 
diferenciades entre si, que s’ubiquen en el barri del Raval. La primera que es 
fracciona en dos punts i fan referència a la consolidació d’una edificació 
existent al carrer Cantallops, que representa una modificació que integra una 
petita punta que hi ha en un edifici d’aquest petit carrer i l’integra dins del que 
seria l’àmbit de no afectació. 

La segona, es refereix al carrer Racó. És un punt que totes les forces 
polítiques han tingut l’ocasió de contrastar. En el darrer Ple i en les comissions 
que van precedir s’ha intentat recollir les consideracions dels grups polítics 
respecte a aquesta modificació. 

L’esmentada modificació inicialment pretenia mantenir les edificacions 
existents, però després d’aquestes apreciacions han buscat un terme mitjà. 
Tornar novament al que preveia el Pla general antic a una modificació que 
s’ajusta de manera equilibrada a l’alineació del carrer Racó. Un carrer que al 
final tindrà tres metres i mig, que complirà amb tots els codis d’accessibilitat i 
tindrà un metre i mig en cada vorera. 

L’equip de govern entén que és una proposta molt encertada i equilibrada, ja 
que aprofita la modificació sense necessitat d’afectar innecessàriament les 
propietats de ningú. En la proposta que van ensenyar en la darrera comissió 
informativa a través de plànols es van explicar i argumentar les línies i perquè 
es col·locaven sobre el mapa d’aquesta manera. 

L’esmentat carrer tindrà un sentit de circulació en cercle per donar sortida a 
l’àmbit, el barri del Raval i a les cases que es van construir al carrer Sant Joan 
Bosco, que incrementa una mica la circulació com també la seva coincidència 
amb la sortida en aquell petit tram cap a l’avinguda de Catalunya. 
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El senyor Lucio Gat indica que és la proposta més equilibrada a la qual es pot 
arribar, perquè endreça el carrer d’una manera considerable. 

La modificació número dos és una modificació que després d’haver estudiat 
moltes possibilitats entre la connexió del carrer del Sol i el carrer la Fàbrica, al 
final s’ha arribat a la conclusió de buscar l’equilibri entre els aprofitaments de 
les propietats i recuperar un nou espai diferent a l’actual. Un espai més dinàmic 
i més obert. És una situació complicada i difícil de solucionar, perquè el 
desnivell és important i s’ha fet bastant cirurgia arquitectònica per intentar 
distribuir les volumetries que preveien les edificacions. Al costat del solar de 
l’Asepeyo hi havia uns aprofitaments que no hi seran, per això s’intenta evitar 
l’impacte que hi pugui produir l’edificació, distribuir les volumetries en l’àmbit i 
endreçar la connexió en la mesura que es pot entre el carrer del Sol i el carrer 
la Fàbrica. 

Aquestes són les modificacions que s’han especificat, que s’han ampliat des 
del punt de vista tècnic, i s’han donat les explicacions pertinents. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que en principi i després de 
l’estudi acurat que s’ha realitzat sobre l’impacte i les modificacions puntuals 
que es podien realitzar dintre de la part del barri Antic, que és l’anomenat barri 
del Raval, CiU vol fer dues valoracions, que coincideixen bàsicament amb les 
dues modificacions que es proposen, com les alineacions, concretament el 
carrer Racó, i la reordenació de l’espai públic que resta entre el carrer del Sol i 
el carrer la Fàbrica. És una situació complicada i complexa i s’hi ha hagut de 
fer cirurgia d’algun tipus per presentar aquest projecte. 

Les alineacions quan menys es toqui millor a fi de continuar mantenint la 
identitat de barri, perquè tot ell és prou complex i ajustat. 

Si es parteix del que preveia el Pla general fins al moment i a la solució a la 
qual s’ha arribat, que ha estat una solució consensuada, ha de dir que és una 
molt bona solució, que no trenca i que permet tenir un carrer ben alineat, digne 
i serà dels més amples de la zona, per això creuen que la solució és bastant 
correcta. 

CiU comparteix, encara que es podria fer d’alguna altra manera, la cantonada 
amb el carrer Raval, ja que la forma que s’ha deixat és correcta. Els agrada 
més aquesta forma, que no pas arrodonida que li restaria visibilitat i impacte 
quan se surt del carrer Racó, per això aquesta solució és prou correcta i com 
s’ha consensuat, CiU li dóna tot el seu suport. 

No han treballat tant el segon punt. La solució que presenta l’equip de govern 
no és una mala solució. No acaben de veure com ha d’anar l’edifici d’allà al 
mig, però en tot cas el sistema de plataformes li agrada, perquè es pot guanyar 
aquesta diferència de metres entre el carrer del Sol i la Fàbrica i fer un conjunt 
harmònic amb el que ja està construït, per això entenen que és una bona 
solució i hi votaran a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que ja ha comentat en 
diverses comissions algunes de les modificacions apuntades, però vol fer un 
seguit de consideracions. En primer lloc, dir que respecte al tema de l’alineació 
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del carrer Cantallops és una proposta que està bé, ja que s’ajusten unes 
finques i consideren que l’alineació del marge dret del carrer Racó és correcta 
perquè aconsegueix una millor solució per a les finques i no perjudica l’espai 
públic, però pel que fa a les dues altres qüestions que es plantegen, com la 
reordenació dels volums del carrer del Sol, que es proposen una sèrie de 
volums complicats i repartits en diferents plataformes, hi ha un dels volums que 
el seu emplaçament no és el més adient. És el de la cantonada entre el carrer 
del Sol i el carrer Cantallops, perquè privarà de sol al carrer del Sol. Seria 
millor trobar un millor emplaçament sense que cap propietari perdés el volum i 
l’edificabilitat reconeguda al Pla general. Reitera que no és el millor 
emplaçament que pot tenir l’edificació. 

Respecte a l’alienació d’uns dels marges del carrer Racó, inicialment es va 
debatre una proposta, que semblava que es podia millorar. De fet en el 
projecte que es presenta es millora. Creuen que s’hauria de reestudiar encara 
més, en el sentit que l’entrada del carrer Sol en el carrer Ntra. Senyora de 
Montserrat o Verge de Montserrat es podria millorar. En tot cas, avui és una 
aprovació inicial i tota aquesta zona, sobretot el carrer Racó té un moviment 
creixent de persones i de vehicles, perquè s’han executat noves construccions, 
i perquè és un carrer de pas per anar a l’escola Ntra. Sra. de Montserrat. 
També és un carrer de pas per accedir al Camp de les Peces, i a l’escola de 
música. Per això és important el tema de les voreres, ja que actualment quan 
passa un cotxe, no poden passar les persones, i aquestes s’han de posar de 
perfil perquè no les atropellin. 

El volum del carrer del Sol amb el carrer Cantallops es podria estudiar 
emplaçar-lo en un altre lloc per la qüestió del sol i les ombres i l’alineació, tot i 
que s’ha millorat, encara es podria fer alguna aportació al carrer Racó. Per això 
el NOPP s’absté, ja que en el termini d’al·legacions es pot reestudiar millor el 
tema i presentar alguna proposta que millori el tema. Afegeix que és millor 
aquesta proposta que es presenta avui en el Ple, que no pas algunes anteriors. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, exposa que aquest punt ja es va portar 
en el Ple anterior i recorda que es va deixar sobre la taula, fet que honora la 
posició del regidor d’Urbanisme, perquè va decidir retirar-lo per obrir un major 
debat i al llarg de les comissions informatives han tingut l’ocasió de debatre i 
treballar molt millor, i el resultat d’aquest millor i més ampli debat és la proposta 
que es porta avui. No és només millor tècnicament, sinó que des del punt de 
vista polític és molt més consensuada. 

En definitiva es parla de dues grans qüestions, les alineacions del carrer 
Cantallops i del carrer Racó, i d’altra banda, la reordenació en l’àmbit de 
connexió del carrer Cantallops i el carrer Racó, i de la reordenació en l’àmbit 
de connexió entre el carrer Cantallops i el carrer la Fàbrica. Vol destacar del 
segon punt que es porta sobre la modificació proposada, l’oportunitat que 
suposa endreçar un espai complex, que té unes escales que avui precisament 
no són un element de connectivitat, sinó que constitueixen gairebé una barrera 
arquitectònica, amb un nivell de deteriorament prou important i significatiu. 
Insisteix que la seva pròpia reurbanització ha de suposar una oportunitat per 
poder endreçar i dignificar aquest espai. 
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Creu que la solució tècnica que s’ha aportat és una bona solució per 
aconseguir-lo i en aquest sentit, malgrat que pugui haver una proposta de 
millora posterior, aquesta és la millor possible i per això li dóna total suport. 

Pel que fa al primer punt referent a la reordenació del carrer Racó, vol situar 
l’entorn i la ubicació d’aquest carrer. Parlen d’un barri en concret, del barri del 
Raval, amb una identitat molt definida. Un barri històric del municipi, amb una 
tipologia de carrers, que precisament confereixen identitat al barri, que gairebé 
tots els carrers són bastant similars sobre uns sis metres, uns no arriben gaire, 
altres passen una mica, però la tipologia de carrer és d’aquesta dimensió. Per 
això, trobar una solució que retorni l’amplada al carrer Racó, que d’entrada 
tenen els carrers del seu entorn és un bon punt de partida des del punt de vista 
del debat. 

En el seu moment, com molt bé ha explicat el regidor d’Urbanisme, es va 
pensar en fer una amplada de vuit metres, una perllongació del carrer Ponent i 
una connectivitat amb l’avinguda de Catalunya. Avui això és totalment 
innecessari, perquè una vegada edificat i obert el nou vial ha quedat un carrer 
molt més estret, i ha de prevaler l’interès general i generar el menys mal 
possible, amb les menors afectacions possibles als ciutadans afectats per 
l’alineació de façanes que es proposa. 

De fet parlen d’un carrer que si es mira des del punt de vista aeri és un coll 
d’ampolla. En un punt només té 5,15 m, per tant queda fora de tot dubte que 
s’ha d’eixamplar. És absurd fer un carrer de 8 m sense continuïtat, i per això la 
proposta de 6,5 m és molt equilibrada. Es genera una vorera de 1,5 m en cada 
banda, amb un vial de 3,5 m. En el seu conjunt es parla d’una dimensió de 
6,50 m, que és perfectament homologable a la resta de carrers de l’entorn. En 
definitiva el futur d’aquest carrer hauria de ser el d’un carrer pla sense voreres i 
amb poc  trànsit, només el trànsit de vianants, el trànsit dels veïns que hagin 
de sortir i entrar amb el seu cotxe, però és un carrer pacificat. Per això 
precisament és una bona solució respectar la seva identitat, garantir 
l’accessibilitat, la vialitat i un treball de futur. 

El senyor Tarrés continua exposant que avui s’aporta una bona solució, i 
garanteix que el futur del barri del Raval serà un futur de preservació de la 
seva identitat i garantia d’una major mobilitat. És una bona proposta, a la qual 
ICV-EUA li dóna suport. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, sense ànims d’entrar en discussió 
en temes tècnics sobre si es pot millorar o no la proposta, ha de dir que la 
solució que es dóna al carrer Racó en principi és una bona solució. L’equip de 
govern creu que és la millor, perquè s’han tingut en compte molts aspectes 
tècnics, com l’impacte que puguin produir les edificacions en aquest entorn. 

Pel que fa al tema del carrer del Sol amb la seva connexió amb el carrer la 
Fàbrica, respecte als volums s’ha de tenir en compte la disposició de 
l’accessibilitat i les escales, com també que el torrent passa molt arran del 
carrer, sinó es té en compte aquesta nova disposició no es pot fer un a la idea 
de com queda la disposició de volums a l’entorn. No es posa un volum a la 
cantonada del carrer Cantallops amb el carrer del Sol deixant la disposició de 
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les escales. S’han tingut en compte molts aspectes que solucionen aquesta 
sensibilitat que pretenen amb la proposta.  

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (NOPP) 

Per tant i atès que, 

Vista la voluntat de l’Ajuntament de Parets del Vallès de millorar l’estructura del teixit 
urbà prevista pel Pla general vigent en el Barri del Raval. 

Vist que en data 10 maig de 2007, es va acordar, de conformitat amb l’article 71 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text refós de la llei d’urbanisme, en 
endavant TRLUC, la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, 
rehabilitació, en l’àmbit grafiat del Barri del Raval per tal de procedir a la seva 
reordenació. 

Vista la proposta de modificació puntual, assenyalada amb el número 1, redactada 
pels serveis tècnics municipals, en què es proposa l’ajust de les alineacions en els 
carrers de Cantallops i del Racó i la modificació puntual, assenyalada amb el número 
2, redactada per l’arquitecte Jordi Vallhonrat i Espasa, referent a la reordenació de 
l’espai públic i l’edificació a la connexió del carrer del Sol amb el carrer de la Fàbrica.  

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

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

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,  

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment les modificacions puntuals següents del Pla general d’ordenació 
en el Barri del Raval, redactades pels serveis tècnics municipals i l’arquitecte Jordi 
Vallhonrat i Espasa: 

- Modificació número 1 d’ajust de les alineacions en els carrers Cantallops i del 
Racó. 

- Modificació número 2 de reordenació de l’espai públic i l’edificació a la 
connexió del carrer del Sol amb el carrer la Fàbrica. 

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

3. Sol·licitar informe dels organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials d’acord amb l’article 83.5 del TRLUC. 
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6. Verificar, si s’escau, el Text refós de la modif icació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana en el sector urbanitzabl e UP5 Circuit 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa 
que aquesta proposta pretén verificar un Text refós tramès per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que determina un aspecte molt tècnic, que és difícil de pair, però que 
intentarà explicar-lo. 

La verificació que proposa la Comissió d’Urbanisme és segmentar dues claus que 
l’Ajuntament va proposar en una primera verificació en una. El Departament de 
Carreteres preveu un vial que és ara la carretera que voreja el Circuit, però que no 
especifica per on passarà ni tampoc el percentatge que necessita perquè el vial sigui 
efectiu. La reserva que s’ha de fer per aquest vial i els espais lliures, que són la zona 
verda han d’estar separades i no han de ser una clau, sinó dues per poder concretar 
en el seu dia l’espai que ocuparan les dues claus. 

S’ha de tenir en compte que aquest entorn ha de preveure un mínim d’un 14% de 
zona verda i sobre aquests mínims es proposa una proposta de màxims. El 
Departament defineix un àmbit a repartir en el moment que el tema estigui més definit. 
Ja es veurà si algun dia es defineix, però d’entrada s’ha de fer aquesta reserva per 
definir el percentatge que pot arribar a assolir l’entorn en espais lliures i zones verdes, 
i el percentatge que es tindrà de protecció de sistemes, tenint en compte que com a 
mínim ha de ser del 14% que delimita el Pla general. 

En resum i més enllà de les consideracions tècniques, avui només es verifica aquest 
aspecte que ha orientat la Comissió de Política Territorial a fi de portar-lo al Ple. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que és un tema bàsicament tècnic, en 
què la Conselleria ha entès que a causa dels canvis que es preveuen en el Pla 
d’infraestructura viària i carreteres, entre d’altres, s’ha buscat aquesta fórmula de 
separar els espais verds dels afectats, de cara a què en un futur depèn de com quedi 
el tema es facin les aportacions d’una manera o d’una altra. Reitera que és un tema 
tècnic i una exigència i només poden recollir-lo i assumir-lo, perquè és d’obligat 
compliment. És una part de creixement del municipi que ha d’estar suficientment clara 
dintre dels paràmetres que s’han posat damunt de la taula a fi de desenvolupar el 
sector, perquè com a municipi, interessa tenir-lo clar i diàfan per desenvolupar-lo, si 
fos el cas. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup s’absté en la votació, 
tal com ja va fer en la tramitació anterior. El present punt tracta sobre recollir unes 
prescripcions de la Comissió d’Urbanisme, però que evidentment les prescripcions 
tenen una certa importància i una rellevància respecte al manteniment del tant per 
cent d’espais verds. 

És cert que no existeix el traçat exacte de la prolongació del nou vial, fet que crea una 
dificultat per la delimitació i per establir i per mantenir el 14% que preveu el Pla 
general de zones verdes per inquivir-les de la manera més raonable. Es tracta d’un 
polígon industrial important, i qualsevol afectació en la superfície, qualsevol 
modificació dels límits, qualsevol modificació de la línia d’edificabilitat afecta a les 
repercussions del polígon i les afecta tant en els seus aprofitaments com en els espais 
que s’han de destinar a verds i equipaments. En qualsevol cas la solució ideal seria 
que hi hagués aquesta delimitació del vial. No existeix i Urbanisme intenta preservar 
que es compleixin els paràmetres. 

El NOPP en tot aquest procediment ja ha manifestat algunes vegades la reticència en 
l’evolució del polígon i per això s’abstenen en la votació. 
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Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 5 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès que, 

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

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

Vist el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactada per l’arquitecte Carles Doñate Font, 
verificada en sessió Plenària de 22 d’abril de 2008 i tramesa a la Direcció General 
d’Urbanisme. 

Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 24 de 
juliol de 2008 va acordar mantenir suspesa l’executivitat de l’acord d’aprovació 
definitiva de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de l’entorn del 
“Sector UP-5 Circuit” fins a la presentació d’un Text refós, per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional incorporant les prescripcions 
contingudes en el propi acord. 

Vist el nou Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactat per l’arquitecte Carles Doñate Font, que 
s’ajusta a les determinacions derivades de l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que suprimeix la clau EL/PS i estableix un sòl amb doble qualificació 
que garanteix la reserva mínima d’espais lliures prevista, així com la reserva viària 
prevista a l’informe de la Direcció General de Carreteres. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA,  

ACORDA: 

1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactada per l’arquitecte Carles Doñate Font que 
incorpora les prescripcions establertes a l’informe de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de data 24 de juliol de 2008. 

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el Text refós de l’esmentada 
modificació, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes que 
procedeixi a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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7. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional d el Pla especial per a la 
protecció arquitectònica i cultural de l’edificació  de la Masia de Can 
Guasch 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica 
que en la comissió informativa es va explicar aquest punt. La Junta de Govern va 
aprovar inicialment el Pla especial per a la protecció arquitectònica i cultural de 
l’edificació de la Masia de Can Guasch, i l’equip de govern va optar per atorgar una 
concessió administrativa a l’empresa Grifols a fi que la masia fos la seva seu 
institucional i es va signar un conveni sobre la rehabilitació de la masia. 

Avui es proposa l’aprovació provisional del Pla especial que ha de fer viable la 
protecció arquitectònica i cultural de l’edificació de la masia de Can Guasch, ja que en 
el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació i s’han tingut en compte 
les prescripcions realitzades per la Direcció del Patrimoni Cultural, que reflecteixen 
aspectes relatius a la seva ordenació de caire arquitectònic, perquè hi hagi una 
integritat clara de la masia i una edificació que es preveu construir al costat de la 
masia, perquè sigui funcional.  

El regidor d’Urbanisme proposa al Ple l’aprovació provisional del Pla especial i 
traslladar l’acord, juntament amb el Pla especial i el seu expedient administratiu a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè l’aprovi definitivament. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que el seu grup està totalment d’acord i a 
favor de l’aprovació provisional del Pla especial, el qual està lligat al projecte que es 
va aprovar. És necessari fer aquest Pla especial per a la protecció arquitectònica com 
un element més per refermar i consolidar la masia de Can Guasch, que és una masia 
d’un gran valor cultural. 

El Pla especial juntament amb l’altre farà que es preservi la masia i que al mateix 
temps sigui la seu corporativa de Grifols. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vota a favor, perquè és 
un tema que ja s’havia plantejat el dia que es va acordar subscriure el conveni amb 
l’empresa Grifols per destinar la masia a seu corporativa. 

El NOPP va formular a l’equip de govern no fa gaires dies una pregunta en el sentit 
que havien sortit unes notícies referents a què Grifols traslladaria la seu principal a un 
altre municipi. Han rebut resposta per escrit de l’equip de govern, en el sentit que 
evidentment es manté el trasllat de la seu corporativa de l’empresa a Parets, tot i que 
la resposta precisa que potser s’establiran altres empreses del mateix grup. Suposa 
que ha de ser la seu corporativa d’altres empreses del mateix grup i suposa que del 
redactat s’ha de deduir això, però en tot cas ho volia matisar, perquè en la resposta 
que té per escrit diu textualment que es traslladaran altres empreses del grup. Suposa 
que vol dir que es poden traslladar en aquell lloc la seu corporativa de Grifols o la seu 
corporativa d’altres empreses del grup. Al menys així ho entén el NOPP. Afegeix que 
el seu grup vota a favor. 

La presidència indica que hi ha unanimitat en aquest punt per a la implantació de tots 
aquests serveis d’oficines i seus corporatives del Grup Grifols. Per tant i,  

Atès que en sessió de 24 de juliol de 2008 la Junta de Govern va aprovar inicialment 
el Pla especial per a la protecció arquitectònica i cultural de l’edificació de la Masia de 
Can Guasch, redactat pels serveis tècnics municipals. 
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Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 187, de data 5 d’agost de 2008, 
i en el Periodico de Catalunya, d’1 d’agost de 2008. 

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

Atès que durant l’esmentat termini no s’han formulat al·legacions. 

Vist que la Direcció General de Patrimoni Cultural ha emès informe de la modificació 
del Pla general en què es reflecteixen aspectes referents a l’ordenació de la possible 
ampliació de l’edificació on es fixa que “s’haurà de deixar una separació suficient de 
les noves edificacions d’equipaments respecte Can Guasch per tal de preservar 
l’entorn de l’element protegit.”  

Atès que s’han recollit les consideracions de l’informe de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural al Pla Especial. 

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

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar provisionalment el Pla especial per a la protecció arquitectònica i cultural 
de l’edificació de la Masia de Can Guasch, redactat pels serveis tècnics municipals. 

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

 

8. Aprovar, si procedeix, l’expedient de contractac ió del Projecte d’obres 
d’urbanització del Polígon Industrial Can Volart “U A 18”, i obrir el 
procediment d’adjudicació 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, exposa que aquest acord respon a poder 
adjudicar les obres de reordenació del Polígon de Can Volart. Les obres d’urbanització 
es es tramitaran per procediment obert, amb un pressupost de 5.495.372,40 €, IVA 
inclòs, que es desglossa en 4.737.390 € de base imposable i 757.982,40 € 
corresponents a l’IVA. 

En el seu moment es va explicar el que es pretia realitzar en el polígon, tal com 
preveu la seva ordenació, que havia estat reivindicada pel sector econòmic i per dotar 
el polígon de majors serveis. 

Avui es proposa al Ple l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres 
d’urbanització, amb el pressupost que ha esmentat. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que es feliciten perquè s’arriba al final 
d’aquest vell projecte. Fa molts anys que el reivindiquen els empresaris, la classe 
política i sobretot el món empresarial i els usuaris de la zona. 

El Polígon de Can Volart és emblemàtic. És un dels primers del municipi i serà un dels 
últims que estan mig en marxa i que es resoldran. Aquest és un primer pas i s’han 
arribat a acords en les diferents reunions mantingudes amb els propietaris per tirar 
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endavant la reforma, rehabilitació i modernització d’aquest polígon, que ha de 
permetre tenir un polígon del mateix nivell que el del Llevant Industrial. 

Aquest és un bon pas. “Más vale tarde que nunca” com es diu en castellà. Creu que 
és un frase que explica de manera gràfica que realment es començen i que acabaran 
les obres. Per això avui s’han de felicitar perquè s’aprova l’expedient de contractació. 
Saben com aniran totes les imputacions i els empresaris del polígon ho necessiten i 
voldrien pensar que tot ajuda i que amb aquest cas, la implantació d’empreses 
importants dintre del sector ha fet que s’activi el projecte d’una manera més important. 
No obstant això, no serà CiU qui dirà el contrari, ja que els empresaris hi estan d’acord  
i convé que al més aviat es condicioni, es modernitzi i s’actualitzi el polígon. Per 
l’exposat CiU vota a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup vota a favor de la 
proposta que és important per tal d’acabar la urbanització del Polígon de Can Volart, 
tot i que el NOPP ha manifestat en algun moment algunes discrepàncies respecte a 
tota la qüestió de la zona verda. Tot i que vota a favor demana dos aclariments que no 
van sol·licitar en la comissió informativa. 

Pregunta si el cost del projecte de reparcel·lació i d’urbanització està inclòs en 
aquesta quantitat i si com el que es fa és la delegació de l’adjudicació a la Junta de 
Govern, si l’Ajuntament fa alguna aportació en el cost total, ja que en alguns casos 
existia el concepte de les contribucions especials amb un 10%. 

Reitera la pregunta sobre si el cost de reparcel·lació i d’urbanització està inclòs en els 
5.495.372,40 €, i si en el muntant total hi ha alguna aportació o és un repartiment en 
base a la superfície de cadascun dels propietaris. 

La presidència respon que en aquests moments s’adjudiquen les obres d’urbanització 
i en la proposta falta reflectir el tema de les compensacions i la reparcel·lació. Una 
vegada que s’aprovi l’obra d’urbanització, es giraran les quotes de l’expedient de 
contractació de les actuacions que hi haurà les reparcel·lacions i les compensacions 
econòmiques, més el projecte d’urbanització, que representen al voltant de 6.000.000 
€ aproximadament el cost de l’obra en la seva totalitat. 

Respecte a la segona qüestió, la presidència respon que l’obra es finança en la seva 
totalitat mitjançant les aportacions dels industrials. L’Ajuntament no realitza cap 
aportació econòmica, ja que en el moment de la reparcel·lació es va fer un esforç 
important en les compensacions de les zones verdes, perquè no tingués un cost 
important per als industrials i en principi l’Ajuntament no farà cap aportació en les 
obres d’urbanització, fet que els industrials saben i ho han acceptat. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, per fer un aclariment a la senyora Martí 
pel que fa a l’adjudicació i explica que es delega l’adjudicació provisional, però no la 
definitiva. En la nova Llei de contractes hi ha dues adjudicacions i, per guanyar temps, 
perquè hi ha un termini es fa la provisional i la definitiva l’aprovarà el Ple. 

Tots el grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que per acord de la Junta de Govern de data 24 de maig de 2007 es va adjudicar 
el contracte per a la redacció del Projecte d’urbanització, el Pla de seguretat, la 
direcció i la coordinació de seguretat de l’obra de la Unitat d’actuació de “Can Volart” a 
la societat Badosa/Doñate Arquitectes, SCP. 

Vist que la Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2008 va aprovar definitivament el 
Projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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Vista la necessitat d’iniciar els tràmits corresponents per a la contractació de les obres 
d’urbanització de la Unitat d’actuació de “Can Volart” de Parets del Vallès. 

Vistos els Plecs de clàusules redactats pels serveis tècnics municipals, que 
s’incorporen al present expedient de contractació. 

Vist que el pressupost màxim previst per a l’execució de les obres d’urbanització és de 
4.737.390 €, IVA exclòs. 

Vist que l’expedient de contractació es portarà a terme per tramitació ordinària i 
s’adjudicarà per procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada d’acord 
amb l’article 122 i els articles del 141 al 145, tots ells de la LCSP. 

Vist que l’article 40.2 de la LCSP permet la possibilitat que els òrgans de contractació 
deleguin les seves competències i facultats. 

Vist que de conformitat amb l’article 22.n) de la Llei de bases de règim local, en 
endavant LBRL; són competència del Ple les contractacions quan el seu import superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i l’article 22.4 del mateix cos legal, 
permet al Ple delegar l’exercici de les seves atribucions a l’alcalde i a la Junta de 
Govern.  

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització de la Unitat 
d’actuació de Can Volart de Parets del Vallès, per tramitació ordinària, procediment 
obert i no subjecte a regulació harmonitzada, amb un pressupost màxim de 
5.495.372,40 €, IVA inclòs, que es desglossen en 4.737.390 € de base imposable i  
757.982,40 € corresponents a l’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars que s’annexen. 

2. Obrir el procediment d’adjudicació per a la contractació de les obres d’urbanització 
de la Unitat d’actuació “Can Volart” de Parets del Vallès, per tramitació ordinària, 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada i, simultàniament, anunciar 
la licitació mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del 
contractant, durant un termini de vint-i-sis dies naturals. 

3. Delegar, de conformitat amb els articles 40.2 de la LCSP en relació amb l’article 
22.4 de la Llei de bases de règim local, l’adjudicació provisional del present contracte 
a la Junta de Govern, corresponent l’adjudicació definitiva al Ple de l’Ajuntament. 

4. Notificar el present acord a l’Associació Administrativa de Cooperació del Polígon 
Industrial de Can Volart. 
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Annex 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A  LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON DE CAN VOLART DE PARETS DEL VALLÈS 

 

1.  OBJECTE DEL CONTRACTE  
 

 

L’objecte d’aquesta contractació és l’execució de les obres d’urbanització del polígon de Can 
Volart, segons el Projecte d’urbanització redactat per “Badosa-Doñate arquitectes, scp” amb 
un pressupost per a contracte de 4.737.390,00 €, IVA exclòs. 

El conjunt de documents que composen el Projecte d’Urbanització es consideren part integrant 
d’aquest Plec, així com el Programa de treball que haurà de redactar el contractista, tenint tots 
ells caràcter contractual. 

El termini màxim per a l’execució de les obres d’urbanització és 12 mesos des de l’acta de 
replanteig. 
 
 
2.  RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

 
 

Aquesta contractació, que té caràcter administratiu, es regeix pel que s’estableix en aquest 
Plec i, així com pel que estableixen les normes de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del sector públic - en endavant LCSP - el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
que aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques – 
en endavant, RGLCAP -. 

Així mateix, el contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 6 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i, com a conseqüència del 
preu del contracte, aquest no es troba subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 
3.  ÓRGAN DE CONTRACTACIÓ

 
 
3.1 Adjudicació provisional 
L’adjudicació provisional s’acordarà per Junta de Govern que es notificarà als licitadors i es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant. En supòsit que els 
licitadors  sol·licitessin informació sobre la mateixa, se’ls hi proporcionarà en un termini de cinc 
dies. 
 
3.2 Adjudicació definitiva 
L’elavació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin 
quinze dies hàbils comptats des del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i en el perfil del contractant. 
 
 
4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROCEDIMENT D'ADJUDI CACIÓ

 
 
� L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 
� El present contracte s'adjudicarà per procediment obert d’acord amb els articles 122 i 

del 141 al 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, en 
endavant LSCP. 
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� La licitació del contracte no es troba subjecta a regulació harmonitzada al no arribar al 

llindar previst a l’article 14 de la LSCP. 
 

5. CONDICIONS DEL CONTRACTE, OBLIGACIONS DE LES PAR TS
 

L’adjudicatari es compromet a complir totes les obligacions que li imposen la legislació vigent, 
el present Plec de condicions i, específicament: 
 

- A executar el contracte amb estricta observança de les condicions establertes en el 
Projecte d’Urbanització redactat per la societat “Badosa-Doñate arquitectes, scp”   

 
- A complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat 

i higiene en el treball. L’Ajuntament podrà en qualsevol moment requerir al contractista 
per tal que acrediti el compliment de les disposicions referides. 

 
- A no excedir del termini d’execució establert i a complir la planificació d’obres. En 

aquest sentit, el contractista haurà de complir, específicament amb el Programa de 
treball on s’estableix les mesures per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’activitat 
industrial. 

 
Per la realització del contracte, l’adjudicatari haurà de disposar, en tot moment, dels mitjans 
personals i materials que garanteixin l'adequada realització de l’obra sense que pugui al·legar 
manca de personal o de mitjans per a suspendre, retardar o reduir aquest.  
 
 
6. PERFIL DEL CONTRACTANT 

 
 
Per tal de garantir la transparència i l’accés a la informació, tota la documentació i actes que 
afectin al contracte es publicaran en el perfil del contractant de la pagina Web de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès (www.parets.org), dins la pestanya de l’Ajuntament. 
 
 
7. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ  

 

El pressupost màxim estimat per a aquesta contractació és de 4.737.390,00 € euros de preu 
base, més  corresponent al 16 % l’IVA que ascendeix a la quantitat de 757.982,40 euros. 

El preu estimat del contracte més l’IVA corresponent inclourà totes les despeses que l’adjudicatari 
hagi de realitzar per al compliment de les prestacions contractades. 

Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al valor estimat del contracte. 
 

 

8. CLASSIFICACIÓ

 

 
La classificació exigible pel present contracte és la següent: 
 
Grup G subgrup 4  categoria f  
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9.  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA, FORMA DE PAGAMENT I REV ISIÓ DE PREUS.
 

Les despeses de contractació seran amb càrrec al pressupost de l’any 2009, finançant-se amb 
quotes urbanístiques, prèvia exacció de les mateixes als propietaris de les finques resultants 
del Projecte de Reparcel·lació UA 18 Can Volart, per les inversions a desenvolupar.  

El calendari previst de disponibilitat de les quotes urbanístiques és el següent:  

el primer 40% al mes de gener de 2009 

el segon 40% al mes de maig de 2009  

i el 20% amb la liquidació final d’obra. 

L’òrgan de contractació es reserva la facultat de no adjudicar les obres si l’import de recaptació 
del primer termini de dites quotes dificulta la viabilitat econòmica de la inversió. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà supeditar l’execució de les obres a l’existència del 
finançament suficient i suspendre temporalment la seva execució o adequar la mateixa al 
finançament existent. 
 
Dites circumstàncies fa que el programa de treball i la seva adequació al calendari de 
pagaments de les quotes sigui un criteri a tenir en compte en les ofertes presentades pels 
licitadors, apartat 2.1.c) de la clàusula 10.2 d’aquest plec, per tal de planificar i coordinar al 
màxim l’execució de l’obra amb els fluxos financers de la inversió. 
 
Al tractar-se d’un contracte amb duració inferior a un any no s’estableix revisió de preus. 
 
 
10. SISTEMA D’ADJUDICACIÓ  

 
 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran 
de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per 
cadascú d’ells: 

1.- Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de formules: 

Oferta econòmica.........................................................................Fins a 30 punts. 

La puntuació dels licitadors es realitzarà en proporció a la seva oferta respecte de l’oferta 
econòmica. 

La ponderació de l’esmentada puntuació s’efectuarà aplicant la següent fórmula: 

Bm = Baixa mitja 

B = Baixa dels diferents licitadors 

Bmàx = Baixa màxima entre les ofertes 

P = Puntuació 
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1. Si B = Bmàx  P = 30 punts 
2. Si B≥Bm   P = 3 x (B – Bm) / (Bmàx + Bm) +27 
3. Si Bm-10≤B≤Bm            P = 0,7 x (B – Bm +10) +20 
4. Si B≤ Bm -10   P = (20 x B) / (Bm – 10) 

Es consideraran temeràries les ofertes amb una baixa superior al 10% respecte a l’oferta mitja. 

2.- Criteris quantificables depenen d’un judici de valor: 

Valor i coherència tècnica.............................................................Fins a 30 punts.  

La puntuació màxima es definirà pels següents criteris: 
 

2.1.- Programa de treball que es sotmetrà a aprovació per part de 
l’Ajuntament....................................................................Fins a  10 punts. 

 
Als efectes de valorar les ofertes presentades referents a aquest aspecte es tindrà en 
compte, els Programes de treball que incorporin les següents mesures: 

  
A).- Que durant l’execució de les obres es treballi en dies festius i períodes 
estiuencs, evitant l’afectació a les activitats industrials durant l’execució de les 
obres.  
 
B).- Mesures per garantir durant l’execució de les obres l’accés a les activitats 
implantades en el polígon. 

 
C).- Justificació del programa de treball, desglossant els diferents trams i 
organitzant l’obra en funció dels fluxos de tràfic existent, amb l’estudi de 
recursos i rendiments, degudament justificat on es demostri el coneixement de 
les característiques i peculiaritats pròpies de l’obra. 
 
D).- Pla d’Autocontrol de Qualitat: Es valorarà la qualitat a obtenir en l’execució 
de l’obra, els procediments de certificació de qualitat que s’aportin. En aquest 
sentit es valorarà: 
 

� Execució de l’obra realitzada en un marc de gestió de la qualitat de 
conformitat amb la norma ISO 9001. 

  
� Controls de qualitat addicionals que proposin realitzar durant 

l’execució de l’obra. 
 
 
2.2.- Altres millores en l’execució de les obres d’urbanització no previstes en el propi 
plec, valorades econòmicament i que siguin informades favorablement pels tècnics 
municipals...............................Fins a  10 punts. 
 
2.3.- Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a 
l’obra…………………………………………………………………..Fins a 5 punts. 
 
L’esmentada estructura haurà de tenir com a mínim: 
 
 En relació amb l’equip humà: 
 

A).- Delegat de l’obra amb capacitat i titulació amb la titulació acadèmica i 
professional idònia per representar al contractista en tot allò que afecti 
l’execució de l’obra.   
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B).- Cap d’obra amb la titulació de arquitecte tècnic o enginyer tècnic a peu 
d’obra. 
 
C).- Encarregat d’obra a peu d’obra. 
 
D).- Enginyer tècnic per les instal·lacions per la gestió amb les companyies 
amb dedicació temps parcial 
 
E).- Topògraf. 
 
F).-Organigrama preventiu, recursos preventius, funcions, coordinació 
d´activitats empresarials en subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
G).- Organigrama de funcions i coordinació entre el personal tècnic, 
administració contractant i companyies subministradores, on s’especifiqui les 
funcions i les tasques de cadascun dels càrrecs. 

 
  

2.4.- Programes medioambientals..............................................Fins a 2,5 punts. 
 

Als efectes de valorar aquest aspecte es tindrà en compte: 
 

A).- Mesures correctores de l’impacte ambiental del procés productiu i en 
instal·lacions destinades a garantir nivells de prevenció d’impactes ambientals 
en l’execució, incloent la documentació tècnica de les intal·lacions i els costos 
econòmics. 

 
B).- Propostes de mesures de gestió ambiental i dels productes amb la inclusió 
dels certificats i demés documents acreditatius d’aquests requisits; 
especialment es qualificarà la precisió en la identificació d’unitats d’obra que 
puguin generar impactes, la disponibilitat d’instruccions de treball, la 
organització física de l’obra, la localització d’abocadors i els sistemes de bona 
gestió ambiental.  
 

2.5.- Memòria de seguretat i Salut..............................................Fins a 2,5 punts.  
 

Per la memòria de cada proposta, es valorarà el sistema intern de Seguretat i Salut 
que es proposi aplicar a l´obra, en particular: 

 
A).- El sistema de gestió de la prevenció i Seguretat en l´obra.  
 
B).- La revisió del estudi de Seguretat i Salut amb indicació de les seves 
deficiències i possibles millores, incloent les previsions de seguretat per les 
posteriors actuacions en treball de reparació conservació i manteniment. 
 
C).- Anàlisi de les possibles situacions d´emergència: mesures a optar, 
relacions a organitzar en serveis externs per garantir la seva rapidesa i 
eficàcia. Prevenció de riscos a tercers 

 
D).- Sistemes de participació del personal del contractista i subcontractista, 
processos de formació en Seguretat i Informació dels riscos específics de 
l’obra als treballadors. 
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11. DOCUMENTACIÓ I ADMISSIÓ
 

El licitador ha de presentar la documentació que s’indica a continuació. Aquesta documentació 
s’ha de presentar en document original o còpia o fotocòpia degudament legalitzades, excepte en 
els casos en què es digui expressament que pot ser una còpia o una fotocòpia simple. 

Documentació: 

SOBRE NÚM. 1 

a) Si es tracta d'un empresari individual, ha de presentar la fotocòpia simple del DNI no caducat i 
la fotocòpia simple de l’últim rebut de l'IAE, completat amb una declaració responsable de no 
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost, segons el model de l’annex 1 d’aquest 
Plec. 

Si es tracta d’una societat, ha de presentar la fotocòpia simple de l'últim rebut de l’IAE, 
completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del 
citat impost, segons el model de l’annex 1 d’aquest Plec, i una còpia autoritzada o el testimoni 
de l’escriptura o document de constitució i, si s’escau, de modificació de la societat 
degudament inscrites en el Registre Mercantil o al corresponent registre oficial. 

Si l'ofertant actua mitjançant un representant, ha de presentar la còpia autoritzada del poder o 
el testimoni d'aquest document. Si es tracta d’una societat, aquest poder ha d’estar inscrit en 
el Registre Mercantil o al corresponent registre oficial. 

En el cas que es presentin empreses estrangeres, han de presentar els documents 
assenyalats als articles 44 i 61 de la LCSP, i en els termes previstos als articles 9 i 10 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

Les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació traduïda de forma oficial al 
castellà o al català, de conformitat amb allò disposat a l’article 23 del Reglament  general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques 

b) Declaració responsable signada pel licitador, referent a la seva capacitat per contractar amb 
l’Administració i al fet que no incorre en la prohibició de contractar, en els termes assenyalats a 
l’article 49 de la LCSP i segons l’annex 1 d’aquest Plec. 

c) Documents acreditatius de disposar de la següent classificació: 
 
Grup G subgrup 4  categoria f  

D’acord amb el que disposa l’article 51 de la LLCSP, l’aportació de la classificació eximirà de 
l’acreditació de la solvència econòmica  i financera i professional o tècnica.  

D’acord amb el que disposa l’article 135 de la LLCSP, l’adjudicatari haurà d’aportar en el 
termini màxim de quinze dies hàbils comptadors des de la publicació de l’adjudicació 
provisional la següent documentació: 

a)     Document acreditatiu de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per un 
import de 601.012,10 €. 

b)       Resguard d’haver constituït la garantia definitiva. 
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Els licitadors podran aportar el certificat d’inscripció al Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Economia i Finances, Gran Via 639, primera planta, 08010 Barcelona), 
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. La presentació 
d’aquest certificat eximeix l’empresa del lliurament material de la documentació que acredita la 
personalitat jurídica, l’objecte social, el pagament de l’impost d’activitats econòmiques, la 
representació i la classificació empresarials i d’altres dades identificaves de l’empresa  així com 
de la declaració que l’empresa no es troba en circumstància de prohibició de contractar i 
concretament, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, segons es preveu als articles 1 i 5 del  Decret 323/1998, d’1 de desembre, de 
creació del Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.  Al licitador que resulti 
adjudicatari, en cas d’haver aportat aquest certificat, se li podrà exigir la presentació, no obstant, 
de la corresponent documentació acreditativa d’aquests extrems. 
 
De conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 21 de l’exercici 2008 les diligències de 
confrontació de documents comporta la liquidació d’una taxa de 12,40 € per document. 

Sobre núm. 2.  El qual portarà la menció: “Proposició econòmica per al contracte de les obres 
d’urbanització.......... presentada per .............”, amb la signatura del licitador o persona que el 
representi, que contindrà la següent documentació: 

Oferta econòmica, de conformitat amb el següent model:  

“En ....................... domiciliat a .......... carrer ............., núm. ........, amb DNI núm. .........., major 
d’edat, en nom propi (o en representació de l’empresa ......... amb domicili a .............. carrer 
.............. núm. ..............), una vegada assabentat de les condicions exigides per a optar a 
l’adjudicació de les obres de ..............., es compromet a realitzar-les amb subjecció al Projecte 
i al Plec de clàusules administratives particulars per l’import anual de ...............€, IVA exclòs. 

 Lloc, data i signatura del licitador”. 

Sobre núm. 3. Propostes tècniques per optar al contracte de les obres d’urbanització de Can 
Volart, que presenta l'empresa ..." 

3.1.- Programa de treball, que com a mínim haurà de partir del previst en el propi Projecte 
d’Urbanització i que es presentarà mitjançant suport informàtic i impressió en fulls de mida 
DIN-A4 del diagrama de barres de la planificació de l’histograma de previsió mensual de 
certificacions i del fulls de previsió de certificacions. Aquest Pla reflectirà la construcció de les 
obres assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials i s’obtindrà a partir d'una 
xarxa de precedències que contemplarà com a mínim les obres elementals i les activitats que 
la conformen, així com totes aquelles propostes als efectes de garantir el màxim possible el 
correcte desenvolupament de les activitats implantades en el polígon de Can Volart.  
 
Juntament amb el Programa de treball s’haurà d’aportar el corresponent Pla d’Autocontrol de 
Qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant l’execució d’aquesta, i que serà 
de la seva responsabilitat amb indicació de la sistemàtica d’autocontrol d’execució que el 
contractista haurà de portar a terme.  
 
S’adjuntarà també una declaració responsable, amb el compromís de redactar i presentar 
abans de l’inici de les obres aquest pla d’autocontrol de qualitat una vegada desenvolupat per 
a la seva aplicació a l’obra, i en el que  s’inclouran els corresponents programes de punts 
d’inspecció i assaigs per a cada activitat. 
Es valoraran els controls addicionals que es proposin realitzar durant l'execució de l'obra, com 
auditories o controls especials, sistemes de revisió per a controlar el nivell d’acabats, sistemes 
d’autorecepció, etc. 
 
 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

3.2.- Declaració responsable relacionant els mitjans personals, equip tècnic i l’estructura 
organitzativa  destinat a l’obra  per a cadascuna de les seves fases o especialitats: titulacions i 
dedicacions que s’adscriuran a l’execució de les obres i que com a mínim haurà contemplarà 
el personal previst en la clàusula 2.3. del present Plec, amb les capacitats i titulacions  
acadèmiques i professionals idònia a les especialitats tècniques necessàries i adequades per 
desenvolupar les funcions que els hi corresponguin per l’objecte de la licitació. 
 
Els documents amb el personal mínim establert en la clàusula 2.3 hauran d’indicar el nom i 
NIF dels tècnics nomenats i hauran d’anar signats pel licitador i pels titulats ofertats acceptant 
el nomenament. 
 
Dits nomenaments hauran de recaure necessàriament en diferents tècnics. El licitador, en cas 
d’ésser adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat d’obra ni el cap d’obra sense 
la prèvia conformitat escrita de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 
 
3.3.- Memòria descriptiva de les propostes de mesures de gestió ambiental, de productes a 
utilitzar a l’obra, d’inversions en costos indirectes i en instal·lacions, incloent certificats i demés 
documents acreditatius d’aquestes propostes, destinades a garantir nivells de prevenció 
d’impactes que vagin més enllà dels mínims exigits legalment i per contracte.  

 

3.4.- Sistemes i mitjans de Seguretat i Salut  aplicats als sistemes constructius, definits 

al projecte i Memòria de Seguretat i Salut que comprendrà: Sistema de gestió de la Prevenció i 

Seguretat en l’obra, Sistema de participació del personal del contractista i subcontractistes.  

Revisió dels estudis de Seguretat i Salut, i anàlisi de possibles situacions d’emergència. 

 
3.5.- Propostes de millores amb la valoració econòmica de les mateixes. 
 
3.6.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
 
3.7.- Declaració responsable mitjançant la qual l'Empresa fa constar expressament el seu 
parer sobre la viabilitat del Projecte d’Urbanització, tenint en compte la realitat física dels 
terrenys on s'han de dur a terme les obres, així com l’acceptació als presents Plecs de 
Clàusules. 

 
 
12.  PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

 

Les ofertes es presentaran de 9  a 14,30 hores, en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, en el termini 
de vint-i-sis dies naturals següents comptadors a partir del dia següent al de la publicació de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 

Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, el dissabte es considerarà com a tal, s’entendrà 
prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 

13.  CONTRACTISTA. CAPACITAT 
 

Els candidats o els licitadors hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i la capacitat 
d’obrar. En el cas que siguin persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte social de la 
entitat comprèn el desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte del 
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present contracte. L’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació dels estatuts socials 
inscrits en el Registre mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del 
tipus de entitat social. 

L’acreditació de disposar de les dades relatives a la personalitat jurídica i a la capacitat d’obrar 
podrà realitzar-se mitjançant la certificació de la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades. 
 
 
14. CONTRACTISTA. PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR

 

Els candidats o licitadors no hauran d’estar immersos en cap causa de prohibició de contractar 
establerta en el article 49 de la Llei en la data de conclusió del termini de presentació de 
sol·licituds de participació quan s’apliqui el procediment restringit o el procediment negociat, ni 
en el de presentació de proposicions quan s’apliqui el procediment obert. Tampoc hauran 
d’estar immersos en aquesta situació quan es procedeixi l’adjudicació definitiva del contracte. 

Per acreditar l’esmentada circumstància s’haurà d’aportar la corresponent declaració 
responsable en la que l’empresari, el seu representant o apoderat, en el seu cas, deixi 
constància de l’esmentat requisit. 

 

15. TRÀMIT I RESOLUCIÓ
 

De conformitat amb l’article 295 de la LSCP l’òrgan de contractació estarà assistit per una 
Mesa de contractació, que és l’òrgan competent per la valoració de les ofertes, que està 
integrada pels membres següents: 

� President:  

- Secretari de la corporació 

� Vocals:  

-  Coordinador de l’àrea de serveis territorials 
 -  Interventora. 

� Secretari:   

-  Personal del departament de contractació 
 

La Mesa de Contractació, una vegada qualificades les proposicions,  ha de formular proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació una vegada ponderats els criteris que s’hagin d’aplicar i 
atenen a l’avaluació dels criteris que exigeixen un judici de valor. L’obertura de proposicions s’ha 
de fer en el termini màxim  d’un mes comptat des de la data de finalització del termini per 
presentar  les ofertes. 
 
El termini màxim per formular l’adjudicació provisional  és de dos mesos a comptar de l’obertura 
de les proposicions. 
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16. GARANTIA PROVISIONAL 
 

 
Els licitadors hauran de dipositar a l’Ajuntament, dins del termini per a la presentació de les 
proposicions, una garantia provisional del 2% del pressupost del contracte (IVA exclòs), d’acord 
amb l’article 91.2 de la LCSP, la qual serà retornada un cop s’efectuï la adjudicació provisional. 
 
 
17. GARANTIA DEFINITIVA 

 
 
L’adjudicatari provisional haurà de dipositar a l’Ajuntament, abans de la formalització del 
contracte, una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, (IVA exclòs), d’acord amb 
l’article 83 de la LCSP.  
 
 
18. OBLIGACIONS ESPECIALS I DESPESES EXIGIBLES AL C ONTRACTISTA

 

Una vegada feta l’adjudicació provisional, la persona o l’empresa adjudicatària tenen l’obligació, 
des de l’endemà de la recepció de l’adjudicació, de realitzar els actes següents:  

a) A més, haurà de presentar la documentació administrativa complementària 
necessària per acreditar l’aptitud per contractar que li sol·liciti l’òrgan de contractació. 

Transcorregut el termini establert al paràgraf anterior, i si l’adjudicatari provisional ha presentat 
la documentació requerida i ha presentat la garantia definitiva fixada, l’adjudicació provisional 
s’elevarà a definitiva, en el termini dels 10 dies hàbils següents al que expiri el termini 
assenyalat en el paràgraf a). 

b)  Es formalitzarà el contracte administratiu corresponent dins dels 10 dies hàbils següents 

de  des de la notificació de l’adjudicació definitiva. 

Si, per causes imputables a l’adjudicatari, no es pot formalitzar el contracte per la manca o el 
caràcter incomplet de qualsevol dels elements enumerats en la clàusula anterior, l'Administració 
pot acordar la resolució, amb l’audiència prèvia de l’adjudicatari en un termini mínim de 10 dies. 

Simultàniament a la formalització del contracte, l’adjudicatari ha de signar la conformitat amb 
aquest Plec de bases. 
 
 
19. DESPESES DE PUBLICITAT

 
 
El contractista que resulti adjudicatari vindrà obligat a satisfer les despeses derivades de l’anunci 
de licitació amb un màxim de 600 € 
 
 
20. FORMALITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu en el termini de deu dies hàbils a comptar 
des del següent al de la notificació de l’adjudicació definitiva. No obstant, si el contractista ho 
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sol·licités, es formalitzarà en escriptura pública, sent al seu càrrec les despeses originades del seu 
atorgament d’acord amb l’article 140 de la LCSP. 

L’execució del contracte es regeix pel que disposen els articles 102 i 196 de la LCSP i amb 
estricta subjecció a les clàusules contingudes en aquest document, amb total sotmetiment a les 
disposicions vigents en matèria de contractació del sector públic.  

Els òrgans de contractació poden designar un responsable del contracte, al qual correspon 
supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament. 
 
 
21. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
 
D’acord amb l’article 202 LCSP, una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació 
només podrà introduir modificacions en el mateix per raons d’interès públic i per atendre a causes 
imprevistes, justificant la seva necessitat a l’expedient. 

 
 

22. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE LA GARAN TIA
 

Són causes de resolució del contracte les assenyalades als articles 206 i 220 de la LCSP, i 
qualsevol de les causes establertes expressament en aquest Plec. 

Els efectes de la resolució s’han de determinar d’acord amb el que disposa l’article 222 de la 
LCSP. 

La garantia definitiva serà retornada o cancel·lada quan s’hagi produït el venciment del termini de 
garantia i complert satisfactòriament el contracte, de la manera que preveu l’article 90 de la LCSP. 

L’incompliment del termini de lliurament és per si mateix una causa de resolució especial. 
 
 
23. PENALITATS ADMINISTRATIVES

 

Si l’adjudicatari, per causes que se li poden imputar, es retarda respecte al termini total fixat per a 
l’execució de l’objecte del contracte aquest no s’ha complert, l’organisme contractant pot optar per 
la resolució del contracte o per la imposició de penalitats. 

Les penalitats es graduen, d’acord amb l’establert en l’article 196 de la LCSP.  

Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista o aquest ofereix complir els seus 
compromisos si se li dóna la pròrroga del temps que se li havia assignat, l’Administració pot 
concedir un termini, que ha de ser, com a mínim, igual al temps perdut, excepte que el 
contractista en demani un altre d’inferior. 

24. RESPONSABILITAT CONTRACTUAL I EXECUCIÓ SUBSIDIÀ RIA
 

El contractista ha de respondre de tots els danys i perjudicis causats a l’Administració o al 
personal que en depèn, i a tercers dins del procés contractual. 
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La quantitat en què es concretin els danys esmentats es pot exigir per la via d’urgència 
administrativa. 

L’execució del contracte es realitza a risc i ventura del contractista. 

S’ha de procedir a l’execució subsidiària quan el contractista incompleixi obligacions que pot 
realitzar una altra persona perquè no tenen un caràcter personal. 

En aquest cas, l’Administració pot realitzar les obligacions incompletes per si mateixa o mitjançant 
les persones que determini a càrrec del contractista. 

L’import de les despeses, danys i perjudicis s’ha d’exigir de la manera que es disposa a la 
clàusula anterior. 
 
 
25. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I DE LA JURISD ICCIÓ COMPETENT

 

L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar la seva 
resolució determinant els seus efectes d’acord amb els articles 194 i 195 LCSP. 

Totes les qüestions i divergències que sorgeixin entre les parts un cop esgotada la via 
administrativa hauran de resoldre's per la jurisdicció contenciosa administrativa.  

  

9. Aprovar, si escau, el conveni de cooperació entr e Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) i els municipis de Parets del Vallès i Montm eló per a la millora de 
l’abastament d’aigua en alta dels esmentats municip is 

La presidència manifesta que tal com es va comentar en la comissió informativa, pel 
que fa al tema de l’abastament d’aigua, es vol subscriure un conveni amb Aigües Ter 
Llobregat (ATLL) per aportar aigua en uns dipòsits ubicats en la zona alta del sector 
nordest per sobre dels Xops. S’instal·larà una canonada en alta del Ter Llobregat, que 
passarà pel Congost, i d’allà cap a la zona de Montmeló, amb un dipòsit de 2.000 m3 
fins arribar a l’àmbit del dipòsit nou de Parets de 6.000 m3. 

El dipòsit de 6.000 m3 més els 4.000 m3 que hi ha en aquests moments representen 
10.000 m3 per al municipi, o sigui uns 10.000.000 litres d’aigua. Actualment el consum 
diari de la població és de 4.000 m3 diaris. Per això, els 10.000.000 litres permeten un 
consum per a més de 24 hores, gairebé 48 hores de reserva d’aigua en el municipi, 
quan es tingui aquest dipòsit, que també abastarà a molts industrials. 

El 50% del dipòsit el finança Aigües Ter Llobregat i l’altra 50% el financen els altres 
ajuntaments. Una part del finançament que aportarà l’Ajuntament el repercutirà en 
alguns dels industrials del sector de Can Volart i sector Circuit. Si no és suficient, 
l’empresa CASSA el finançarà amb les aportacions per inversions. 

La presidència indica que s’han de congratular per l’aposta de l’Ajuntament per donar 
resposta a les necessitats futures i preveure reserves d’aigua importants al municipi 
amb la construcció del nou dipòsit. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que és necessari que l’Ajuntament 
s’avanci a possibles o futurs problemes de subministrament d’aigua. El fet de portar 
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avui aquest conveni de cooperació per a l’abastament d’aigua amb ATLL i arribar a un 
acord permetrà tenir una reserva d’aigua important. 

D’altra banda, si es modernitza el polígon de Can Volart, unes de les mancances 
principals és el tema d’aigua. Per això i sobretot per seguretat, ja que amb la 
disposició actual no es podia garantir el servei, estan a favor de la proposta, ja que es 
garantirà el consum d’aigua per a la població. 

S’ha de valorar com un fet important que encara estan en una fase de creixement i 
que Parets encara pot créixer industrialment i demogràficament i això fa veure amb 
ulls clars i diàfans que Parets ha d’estar al dia en el tema de reserva d’aigua, perquè 
no passi el que ha succeit darrerament. 

Independentment dels punts del conveni que són d’àmbit estrictament legalista, la 
resta i la finalitat per a la qual es constitueix és tan o més important i per això CiU vota 
a favor. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup vota a favor, ja que 
subscriu les raons que s’han dit i el fet de disposar d’una nova reserva d’aigua és 
positiu, perquè en aquests moments el municipi estava en una situació una mica 
problemàtica, ja que no tenia suficients reserves per fer front a una possible aturada. 
Està bé que es tiri endavant aquest projecte i que es busqui el millor sistema de 
finançament, ja que el cost és important, però és una necessitat fer-ho. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist el conveni de cooperació amb Aigües Ter Llobregat (ATLL) per a la millora de 
l’abastament d’aigua en alta dels municipis de Parets del Vallès i Montmeló. 

Atès que Aigües Ter Llobregat (ATLL) té atribuïda com a funció pròpia l’assistència i la 
col·laboració amb les entitats locals per a la prestació dels serveis de la seva 
competència en matèria d’abastament d’aigua. 

Atès que de conformitat amb el règim vigent del servei públic, correspon a Aigües Ter 
Llobregat (ATLL), en cooperació, si escau, amb les entitats locals interessades, la 
construcció, la conservació, la gestió i l’explotació de la xarxa d’abastament en alta. 

Atès que com a conseqüència del creixement industrial i demogràfic, de la mobilitat de 
població i de la posada en marxa d’iniciatives de transformació de l’ús del sòl, la 
demanda dels municipis de Parets del Vallès i Montmeló experimenten un procés de 
creixement que es preveu en augment, de tal manera que els recursos locals, units a 
les dotacions disponibles des de les actuals connexions a la xarxa que gestiona 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) no poden assolir-ne la satisfacció, ni, encara menys, 
garantir-ne la cobertura pel que fa a les previsions de creixement més immediates.  

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni de cooperació entre Aigües Ter Llobregat (ATLL) i els municipis 
de Parets del Vallès i Montmeló per a la millora de l’abastament d’aigua en alta dels 
esmentats municipis.  

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

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

CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA MILLORA DE L’ABASTAM ENT D’AIGUA EN ALTA 

ALS MUNICIPIS DE PARETS DEL VALLÈS I MONTMELÓ 

A Sant Joan Despí, ..... de ............. de 200.... 

3.REUNITS 

El Sr. Joan Seguer i Tomàs, Alcalde-President de l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb domicili 
al mateix municipi, carrer Major, 2-4, amb NIF P-0815800H; 

El Sr. Manel Ramal i Mata, Alcalde-President de l’Ajuntament de Montmeló, amb domicili al mateix 
municipi, Plaça de la Vila, 1, amb NIF P-0813400I; 

El Sr. Manuel Hernández i Carreras, President d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa pública de 
la Generalitat, domiciliada a Sant Joan Despí, Carrer Sant Martí de l’Erm 30 i amb NIF Q-
5850019-J. 

4.ACTUEN 

Els dos primers, en nom i representació dels Ajuntaments que presideixen, segons resulta de les 
facultats del seu càrrec, que comprenen, segons manifesten, l'atorgament del present Conveni i 
l'assumpció de les obligacions que se’n deriven, i de l’acord adoptat pels corresponents òrgans 
competents en dates ...................... i 29 de juliol de 2008, respectivament, i dels quals s’adjunten 
sengles certificats estesos pels respectius Secretaris municipals, amb el vist i plau dels seus 
Alcaldes. Actuen assistits dels Secretaris de la Corporació, el Sr.                 ........................... i la 
Sra. Rosa March Escué, en exercici de les facultats que com a fedetaris públics li atorga la 
normativa vigent en matèria de règim local.  

El tercer, en nom i representació d’Aigües Ter Llobregat (ATLL), càrrec pel qual fou nomenat 
per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 30 de maig de 2006, i en ús de 
les atribucions conferides per l’article 41.1 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, així com en 
exercici de les facultats de representació i de formalització que li confereixen els articles 6.3 i 
12 f) dels Estatuts d’ATLL, aprovats pel Decret 210/1993, de 27 de juliol.  

 

MANIFESTEN 

(I) 

ATLL, d’acord amb els articles 36 i següents del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
d’aprovació del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, és el gestor directe del 
servei d'abastament d'aigua en alta a poblacions des de les instal·lacions que integren la xarxa 
regional d'abastament del sistema Ter Llobregat. Aquest servei es presta de conformitat amb les 
prescripcions de la dita norma i de les contingudes en els estatuts de l'Entitat, aprovats pel Decret 
210/1993, de 27 de juliol, i en són destinataris els municipis de l’àmbit definit en la llei esmentada 
com a titulars del servei públic de distribució domiciliària a les poblacions respectives. 

De conformitat amb el règim jurídic definit, ATLL té atribuïda com a funció pròpia l’assistència i la 
col·laboració amb les entitats locals per a la prestació dels serveis de la seva competència en 
matèria d’abastament d’aigua com, en efecte, ho són les actuacions referides en el present 
conveni. A més, correspon a l’Ens d’Abastament, amb l’autorització de l’Agència Catalana de 
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l’Aigua, adoptar decisions sobre el repartiment i l’assignació a cada xarxa del sistema de les 
dotacions d’aigua disponibles.  

(II) 

Així mateix, de conformitat amb el règim vigent del servei públic, correspon a ATLL, en 
cooperació, si escau, amb les entitats locals interessades, la construcció, la conservació, la gestió 
i l’explotació de la xarxa d’abastament en alta, dins de la qual s’inclou expressament l’ampliació 
objecte d’aquest conveni. Dins aquest marc legal i estatutari, ATLL finançarà el cost de les obres i 
contribuirà amb el percentatge equivalent a un 50 % respecte les d’ampliació i reforçament de 
l’abastament, tot establint en les clàusules del present Conveni la forma i terminis en què 
l’Ajuntament ingressarà el cost de la seva aportació final. 

(III) 

Com a conseqüència dels creixements industrial i demogràfic, de la mobilitat de població i de la 
posada en marxa d’iniciatives de transformació de l’ús del sòl, la demanda dels municipis que 
intervenen en el present Conveni està experimentant un procés de creixement que es preveu en 
augment, de tal manera que els recursos locals, units a les dotacions disponibles des de les 
actuals connexions a la xarxa que gestiona ATLL no poden assolir-ne la satisfacció, ni, encara 
menys, garantir-ne la cobertura pel que fa a les previsions de creixement més immediates. Atesa 
aquesta situació els Ajuntaments s’han adreçat a ATLL i han sol·licitat la millora del sistema 
d’abastament al seu municipi a través de l’execució d’instal·lacions de la xarxa regional.  

L’actuació assenyalada en la present manifestació i que queda reflectida en el plànol annex, 
consisteix en:  

- la construcció dels ramals de connexió entre l’artèria Planta del Ter- EDT i els nous dipòsits a 
construir, amb una longitud aproximada de 5,6 km.;  

- nou dipòsit de 2.000 m3 de capacitat per a Montmeló situat al turó de la Bandera;  

- nou dipòsit de 6.000 m3 de capacitat per a Parets del Vallès, al Sector Circuit.  

  

El pressupost d’execució material d’aquesta actuació s’estima en conjunt, sens perjudici de la 
seva ulterior concreció en el projecte constructiu que es redacti, en 2.600.000 €, IVA exclòs. 
Aquesta xifra no inclou les quantitats que hagin de satisfer-se en concepte d’indemnització o 
justipreus als titulars de béns i drets afectats necessaris que hagin d’ésser objecte d’adquisició o 
expropiació.  

Aquestes actuacions tenen per finalitat millorar de manera substancial el sistema d’abastament 
d’aigua en alta a la població dels municipis de Parets del Vallès i Montmeló en la mesura que es 
construiran dos nous punts de subministrament i s’incrementa la garantia de subministrament.  

Atesa la seva funcionalitat, i en la mesura que estan destinades a millorar i ampliar l’abastament 
que fins a la data ja es venia efectuant, les noves instal·lacions restaran integrades en la xarxa 
d’abastament del sistema Ter Llobregat de titularitat d’ATLL. 
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(IV) 

Al marge de les actuacions assenyalades en l’anterior manifestació, que tenen per objecte millorar 
la disponibilitat i garantia del subministrament d’aigua des de la xarxa regional als municipis de 
Parets del Vallès i de Montmeló, esdevé necessari alhora executar diversos treballs de reposició 
de l’anomenada presa C al seu pas pel municipi. L’esmentada instal·lació constitueix una de les 
artèries d’abastament en alta que foren adscrites a ATLL l’any 1993 per a la seva gestió i 
explotació. Dins les funcions que exerceix ATLL respecte el patrimoni adscrit, es troba la del seu 
manteniment, conservació, millora i ampliació.   

Atesa la naturalesa de l’actuació de reposició, el seu cost l’assumirà íntegrament ATLL.   

Atès tot l’exposat en les anteriors manifestacions, els compareixents, en la seva representació 
respectiva, atorguen el present CONVENI DE COOPERACIÓ per a l’execució de les obres 
esmentades, justificades, i descrites en les manifestacions (III) i (IV) precedent i per a l’establiment 
del règim de finançament de les mateixes, que se sotmetrà a les següents 

 

CLÀUSULES  

Primera.- Redacció del Projecte 

Aigües Ter Llobregat redactarà al seu càrrec exclusiu un projecte constructiu de les 
instal·lacions de nova planta esmentades en la manifestació tercera d’aquest Conveni.  

Un cop redactat el projecte i abans d’iniciar-ne l’execució de les obres, ATLL durà a terme les 
tramitacions administratives que siguin pertinents, sens perjudici de les accions corresponents 
als Ajuntaments. En aquest tràmit, els Ajuntaments emetran el seu informe sobre els aspectes 
de la seva competència relacionats amb la ubicació i la funcionalitat de les instal·lacions 
projectades. 
 

Segona.- Contractació i direcció facultativa de les  obres 

Un cop tramitat i aprovat definitivament el Projecte, ATLL licitarà, adjudicarà, contractarà i 
executarà les obres referides, així com tots els elements de telecomandament necessaris per a la 
integració de les noves instal·lacions a la xarxa Ter – Llobregat, i n’assumirà la seva direcció 
tècnica fins a la recepció i posada en servei.  

 

Tercera.- Pressupost  

El pressupost total de les obres assenyalades en la manifestació tercera, s’estima en 
2.600.000 €, IVA exclòs. En tot cas, aquesta xifra té caràcter indicatiu i serà objecte de revisió, 
en funció de quin sigui el pressupost definitiu que resulti dels projectes a redactar i, 
definitivament, de les obres un cop executades.  
 

Quarta.-  Finançament de l’actuació 

Els Ajuntaments de Parets del Vallès i de Montmeló participaran en el finançament de 
l’actuació en les següents quantitats:  

- Ajuntament de Parets del Vallès: 975.000 €, IVA exclòs, o la xifra que resulti d’aplicar el 
37,5% al cost final d’execució del Projecte;  
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- Ajuntament de Montmeló: 325.000 €, IVA exclòs, o la xifra que resulti d’aplicar el 12,5 % al 
cost final d’execució del Projecte.  

Els Ajuntaments abonaran a ATLL les quantitats meritades en el decurs de l’execució de les 
obres que siguin acreditades per la Direcció facultativa mitjançant les relacions valorades 
corresponents. L’abonament s’efectuarà dins del termini de seixanta (60) dies des de la 
presentació de la relació valorada de què es tracti. 
ATLL participarà en el finançament de l’actuació aportant una quantitat equivalent al 50 % del 
cost final d’execució del Projecte, que s’estima inicialment en 1.300.000 €, IVA exclòs.  
ATLL assumirà a més al seu exclusiu càrrec el cost dels elements d’electrificació, 
automatització i telecomandament necessaris per tal d’incorporar les noves instal·lacions en el 
sistema integrat de gestió i manteniment de la resta de la xarxa d’abastament.   
 
Cinquena.- Integració de les instal·lacions resulta nts a la xarxa bàsica Ter-Llobregat  

Les instal·lacions resultants, un cop finalitzades les obres, s’integraran en la xarxa regional 
d’abastament del sistema Ter Llobregat i s’aplicaran al servei públic d’abastament d’aigua en 
alta a poblacions que gestiona ATLL. 
 

Les parts convenen que l’aplicació de les instal·lacions al servei públic que presta ATLL 
comportarà la seva afecció permanent al dit servei. En conseqüència, les contribucions 
econòmiques que resulten del present conveni al cost de les obres indicades tenen el caràcter 
d’aportació de capital, al qual s’adequarà el seu tractament fiscal i comptable. 

En particular, els Ajuntaments i ATLL reconeixen com a contrapartida a l’aportació econòmica 
municipal al cost de les obres la millora de la disponibilitat quantitativa de cabals i de la garantia de 
subministrament que resultarà de la finalització i entrada en servei de les instal·lacions i de les 
quals els Ajuntaments participants en gaudiran en la seva condició estatutària de destinataris del 
servei públic d’abastament regional d’aigua a poblacions que estableix i regula el Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya. 

És per això que el tractament comptable de les operacions ha d’adequar-se a l’efecte d’increment 
de l’immobilitzat material afecte al servei públic que experimenta el gestor del mateix servei com a 
conseqüència tant de l’aplicació de recursos propis com de les aportacions de tercers. En 
conseqüència, i pel que fa a totes les contribucions econòmiques al cost de les obres que hagin 
d’integrar-se en la xarxa regional del sistema Ter-Llobregat tindran el caràcter d’aportació de 
capital, al qual s’adequarà el tractament fiscal i comptable de l’aplicació al servei públic de les 
obres i instal·lacions, que les parts declaren acceptar i conèixer. 

 

Sisena.- Disposició dels terrenys, béns i drets nec essaris.  

Els Ajuntaments atorgaran a favor d’ATLL, sense càrrec ni contraprestació per raó de l’interès 
públic de l’actuació, les autoritzacions de pas necessàries per a l’ocupació temporal i 
permanent dels terrenys, en les condicions que a continuació s’estableixen, per a la construcció 
de les instal·lacions previstes en el present Conveni.   

En el supòsit que fos necessari, ATLL durà a terme les actuacions administratives adreçades a 
l’obtenció dels béns, drets i autoritzacions que siguin necessaris, de conformitat amb la 
legislació aplicable en matèria d’expropiació forçosa, essent en aquest cas les indemnitzacions 
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corresponents a les actuacions de millora de l’abastament al municipi a càrrec dels 
Ajuntaments i d’ATLL, en el mateix percentatge que l’establert per a la participació en 
l’execució de les obres.  

Aquestes actuacions es desenvoluparan segons el procediment d’expropiació forçosa i dins 
dels terminis que són preceptius, per la qual cosa els Ajuntaments exoneren expressament a 
ATLL de qualsevol responsabilitat derivada de la data en què les instal·lacions puguin entrar en 
servei en el cas que l’inici i el desenvolupament de les obres resultessin condicionats per 
l’efectiva disponibilitat dels terrenys.  

 

Setena.- Disposició de permisos, llicències i autor itzacions de competència municipal 

Els Ajuntaments posaran a disposició d’ATLL, sense càrrec per despeses, cànons o taxes o 
altres gravàmens, els permisos, llicències i autoritzacions de la seva competència que siguin 
preceptius per a l’execució de les obres contemplades en el present conveni i la seva ulterior 
explotació, dins del respectiu terme municipal. 

 

Vuitena.- Tarifa pel subministrament d’aigua en alt a 

Les parts compareixents declaren que la prestació del servei públic d’abastament en alta 
s’adequarà a les noves circumstàncies derivades de la construcció i posada en servei de les 
obres de millora de l’abastament contemplades en la manifestació tercera segons es reguli en 
el Reglament de Règim Intern del Servei Públic d’Abastament d’Aigua Potable en Alta des de 
la Xarxa Ter Llobregat que s’aprovi o bé, en el seu defecte, en el corresponent conveni de 
servei, així com d’acord amb les prescripcions que en aquesta matèria es derivin de la 
legislació vigent aplicable.   

 
Novena.- Responsabilitat sobre la qualitat de l’aig ua subministrada per part d’ATLL 
De conformitat amb el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, ATLL assumeix la responsabilitat sobre el 
compliment de la normativa legalment exigible en aquesta matèria fins al punt de lliurament de 
l’aigua, entès aquest com el lloc on es lliura al gestor de la següent part de l’abastament.  
Pel que fa a l’abastament al municipi de Montmeló, l’Ajuntament disposa de captacions pròpies, 
de manera que l’aigua procedent de les mateixes es barrejarà amb la de la xarxa Ter Llobregat 
en el dipòsit del Turó de la Bandera. Com a conseqüència d’això, el punt de lliurament de 
l’aigua subministrada procedent de la xarxa Ter Llobregat en el dipòsit del Turó de la Bandera 
estarà situat a l’entrada del dipòsit. Així mateix, amb la finalitat de gestionar de manera 
coordinada el citat dipòsit, s’acordaran amb l’Ajuntament o bé el gestor de l’abastament en 
baixa per delegació del primer, els necessaris protocols d’explotació amb l’Ajuntament  
 

Desena.- Habilitació pressupostària 

Els Ajuntaments signataris declaren sota la seva responsabilitat que la Corporació Local 
compareixent té habilitades les dotacions o crèdits pressupostaris adequats per a donar 
compliment íntegrament als compromisos contrets i acceptats en el present conveni. 
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Onzena.- Vigència i extinció del Conveni 

El present Conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la total liquidació de 
les obligacions que se’n deriven en els termes previstos al clausulat del mateix. Nogensmenys 
podrà extingir-se de manera anticipada per mutu acord de les parts segons el qual quedi sense 
efecte.  

 

Onzena.- Jurisdicció 

El present conveni té caràcter administratiu i, en conseqüència, les parts signatàries reconeixen 
el sotmetement dels conflictes derivats de la seva interpretació, aplicació i compliment a la 
jurisdicció dels tribunals contenciosos administratius que siguin competents. 
Els compareixents troben conforme el present document i el signen en dos exemplars originals en 
el lloc i en la data que s’han indicat en l’encapçalament. 

 

Serveis Generals 

10. Donar compte de diversos acords de la Junta de Govern, relatius a la 
concertació d’un préstec per a finançar part de les  inversions previstes 
per a l’exercici de 2008 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que 
pel que fa a la concertació d’aquest préstec, ha de dir que la seva totalitat s’havia de 
finançar algunes de les inversions previstes. Tal com es va explicar en el seu moment 
i en les comissions informatives, el préstec inicialment havia de ser d’1.000.000 €, 
però a causa de l’escenari excepcional de la falta de confiança del mercat financer 
dels mesos de juliol fins al setembre i actualment tampoc està gaire clar, va dur a uns 
canvis en el préstec. 

Primer de tot s’havia escollit l’entitat La Caixa que havia fet la millor oferta, i oferia un 
tipus de 5% fix durant 10 anys, però en el moment de la signatura a causa de la 
fluctuació el tipus havia pujat a un 5,14%. En aquell moment hi havia d’altres ofertes 
d’altres bancs que la igualaven, per això es va decidir que era just engegar un altre 
procés de petició d’ofertes a les entitats bancàries. 

L’Ajuntament i l’equip de govern van reflexionar sobre com estava en aquells 
moments el mercat financer i si es podia reduir el préstec i intentar demanar només el 
que fos imprescindible en aquell moment i la nova petició va ser 500.000 €. En aquest 
cas, la nova proposta que va oferir La Caixa va passar a un interès del 5,53% i el 
BBVA va oferir el 5,47%, per la qual l’Ajuntament es va decidir. Aquest ha estat el 
procés que s’ha seguit i ha estat la causa de tenir quatre acords de la Junta de 
Govern en referència al préstec. 

El senyor Martorell, de CiU, indica que aquest és un fet que els ha succeït a ells, i com 
a CiU li consta que molts altres municipis han viscut en la seva pròpia pell la manca 
de confiança del món financer. Com ha explicat la regidora, el que ha passat amb el 
préstec ha estat una qüestió excepcional, això ha de fer veure que estan en una 
situació de crisi financera important de confiança. Els bancs entre ells no es deixen 
diners i per això hi ha un problema important, però amb totes les mesures preses en 
aquests moments, no només a nivell de l’estat espanyol, sinó a nivell de la Comunitat 
Europea i tot el món, es tornen a tenir els nivells de confiança que permeten treballar 
amb les condicions que s’havia fet fins ara. 
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El senyor Matorell remarca que l’opinió pública ha de saber que els problemes del 
món financer repercuteixen a l’Ajuntament, i que no només amb el crèdit personal, 
sinó que també passa als ajuntaments i a la funció pública. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup en el seu moment ja 
va manifestar que no estava d’acord amb el fet de subscriure aquest tipus de préstec 
per la situació que es preveia, per això era més prudent reduir les despeses. Era un 
moment de contenció i la resposta de contenció per a l’equip de govern va ser la 
contractació o la concertació d’un préstec d’1.000.000 €. 

Respecte al contingut del préstec només pot dir que és una operació que pel moment 
en el qual s’ha subscrit és amb un tipus d’interès alt. 

La presidència exposa que es tracta de donar compte, i els diferents grups ja han 
manifestat la situació financera i les seves fluctuacions, les quals dificulten les 
operacions i afecten a tothom com molt bé ha dit el regidor de Convergència. 

També com ha dit la representant del NOPP el tipus d’interès és alt en aquests 
moments, però s’havia de fer front a una sèrie de pagaments, per això l’equip de 
govern ha reduït el préstec d’1.000.000 € a 500.000 €. 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels acords de la Junta de Govern 
següents: 

“Junta de Govern en data 9 de setembre de 2008 

Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar part de les inversions previstes per a 
l’exercici 2008 

Atès que és necessari concertar un préstec a llarg termini per a finançar part de les inversions 
de l’exercici de 2008 per un import d’1.000.000 €, i el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de 
juliol de 2008 va aprovar l’inici de l’expedient de contractació i sol·licitud d’ofertes, d’acord amb 
les condicions següents: 

Import:    1.000.000 € 
Termini:   10 anys (1 de carència més 9 d’amortització) 
Tipus d’interès (3 opcions): 1) Variable referencial a EURIBOR amb revisió trimestral 

2) Fix 
3) Variable amb mínim o similars 

Liquidació d’interessos:   trimestral per trimestres vençuts 
Amortització:   trimestral lineal 
Arrodoniment:   sense arrodoniment 
Afeccions:   sense garantia específica 
Disponibilitat:   per escrit a petició de l’Ajuntament. 
Sense cap altre tipus de 
comissió. 

Sol·licitades i presentades les ofertes per diferents entitats bancàries, es considera que l’entitat 
La Caixa proposa l’oferta més econòmica per l’Ajuntament. 

Una vegada valorades i vist l’informe de la Intervenció Municipal, d’acord amb la delegació feta 
pel plenari municipal a la Junta de Govern Local per a l’aprovació de la concertació d’aquest 
préstec. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar part de les inversions previstes per a 
l’exercici de 2008, amb l’entitat La Caixa, amb les condicions següents: 
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Import del préstec :  1.000.000,00 € 
Amortitzacions :  27.777,78 €  
Tipus d’interès :   Fix 5,01% 
Comissió d’obertura :  exempta 
Termini amortització :  10 anys (inclòs un any de carència) 
Garantia :   Participació Municipal en els Tributs de l’Estat. 

2. Aprovar el projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de crèdit. 

3. Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre de 27 d’abril de 
2007. 

4. Donar compte en el Ple ordinari següent.” 

 

“Junta de Govern en data 25 de setembre de 2008 

Resoldre l’adjudicació i deixar sense efecte els ac ords de la Junta de Govern de 9 de 
setembre de 2008, referents al contracte de préstec  amb l’entitat la Caixa 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de juliol de 2008 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació i sol·licitud d’ofertes per a la concertació d’un préstec a llarg termini 
per un import d’1.000.000 € per a finançar part de les inversions de l’exercici de 2008. 

Atès que la Junta de Govern, per delegació del plenari, en sessió celebrada el dia 9 de 
setembre de 2008 acordà la concertació del préstec per un import  d’1.000.000 € amb l’entitat 
la Caixa a un tipus d’interès fix del 5,01%, però en el moment, dia i hora, de la signatura de 
l’operació, per la fluctuació actual i constant dels tipus d’interès en el mercat bancari, no va ser 
possible firmar el contracte de préstec, atès que el tipus era ja superior al fix del 5,01% 
adjudicat. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Resoldre l’adjudicació i deixar sense efecte els acords adoptats per Junta de Govern del dia 
9 de setembre de 2008 referents al contracte de préstec amb l’entitat la Caixa per un import 
d’1.000.000 € a un tipus d’interès fix del 5,01% per no haver estat possible la seva 
formalització. 

2. Obrir un nou període de presentació d’ofertes a les entitats financeres, i fixar com a data 
límit de presentació les 13 hores del dia 7 d’octubre de 2008, per a la concertació del 50% de 
l’import del préstec aprovat pel plenari municipal de 24 de juliol de 2008 i delegada l’aprovació 
de la seva concertació en aquesta Junta de Govern. 

Import:    500.000 € 
Termini:   10 anys (1 de carència més 9 d’amortització) 
Tipus d’interès (3 opcions): 1) Variable referencial a EURIBOR amb revisió trimestral 

2) Fix 
3) Variable amb mínim o similars 

Liquidació d’interessos:  trimestral per trimestres vençuts 
Amortització:  trimestral lineal 
Arrodoniment:  sense arrodoniment 
Afeccions:  sense garantia específica 
Disponibilitat:  per escrit a petició de l’Ajuntament. 
Sense cap altre tipus de 
comissió. 

Per a l’adjudicació del 50% restant de l’import del préstec aprovat destinat al finançament de 
part de les inversions de l’exercici de 2008, en particular els 500.000 € de la partida 
2262.451.63200 Condicionament Edificis I Altres Construccions (La Cooperativa), s’obrirà un 
nou període de presentació d’ofertes abans de finalitzar l’exercici de 2008. En cas contrari, 
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aquesta inversió i el seu finançament s’hauria de considerar, si s’escau, com a inversió de 
l’exercici de 2009. 

3. Donar compte en el Ple ordinari següent.” 

 

“Junta de Govern en data 9 d’octubre de 2008 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de juliol de 2008 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació i sol·licitud d’ofertes per a la concertació d’un préstec a llarg termini 
per un import d’1.000.000 € per a finançar part de les inversions de l’exercici de 2008. 

Atès que la Junta de Govern, per delegació del plenari, en sessió celebrada el dia 9 de 
setembre de 2008 acordà la concertació del préstec per import  d’1.000.000 € amb l’entitat La 
Caixa a un tipus d’interès fix del 5,01% però en el moment, dia i hora, de signatura de 
l’operació, per la fluctuació actual i constant dels tipus d’interès en el mercat bancari, no va ser 
possible firmar el contracte de préstec donat que el tipus era ja superior al fix del 5,01% 
adjudicat (concretament, el 5,14%). 

Atesa la necessitat a inici de l’últim trimestre de l’any de concertar un préstec a llarg termini per 
a finançar part de les inversions de l’exercici de 2008 almenys del 50% de l’import inicialment 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 24 de juliol de 2008, la Junta de Govern, en sessió del 
dia 25 de setembre de 2008, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació de dita operació 
d’acord amb les condicions següents: 

Import:    500.000 € 
Termini:   10 anys (1 de carència més 9 d’amortització) 
Tipus d’interès (3 opcions): 1) Variable referencial a EURIBOR amb revisió trimestral 

2) Fix 
3) Variable amb mínim o similars 

Liquidació d’interessos:   trimestral per trimestres vençuts 
Amortització:   trimestral lineal 
Arrodoniment:   sense arrodoniment 
Afeccions:   sense garantia específica 
Disponibilitat:   per escrit a petició de l’Ajuntament. 
Sense cap altre tipus de 
comissió. 

Sol·licitades i presentades ofertes per diferents entitats bancàries i una vegada valorades en 
funció d’una variació hipotètica de l’euribor del 5,5% - 6% al 3% en 10 anys, s’ha considerat 
l’oferta més beneficiosa econòmicament per a l’Ajuntament la presentada per La Caixa. 

D’acord amb la delegació feta pel plenari municipal a la Junta de Govern Local per a 
l’aprovació de la concertació d’aquest préstec. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar part de les inversions previstes per a 
l’exercici de 2008, amb l’entitat La Caixa, amb les condicions següents: 

Import del préstec:  500.000,00 € 
Amortitzacions:   13.888,89 €  
Tipus d’interès:   Fix 5,14% 
Comissió d’obertura:  exempta 
Termini amortització:  10 anys (inclòs un any de carència) 
Garantia:   Participació Municipal en els Tributs de l’Estat . 
 
2. Aprovar el projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de crèdit i 
facultar a l’alcalde per a la seva signatura amb una possible variació a l’alça del tipus d’interès 
en el moment de signatura del + 0,10%.  
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3. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre de 27 d’abril de 
2007. 

4. Donar compte en el Ple ordinari següent.” 

 

“Junta de Govern en data 16 d’octubre de 2008 

Resoldre l’adjudicació i deixar sense efecte els ac ords de la Junta de Govern de 9 
d’octubre de 2008, referents al contracte de préste c amb l’entitat la Caixa i aprovar la 
seva concertació amb l’entitat bancària BBVA 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de juliol de 2008 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació i sol·licitud d’ofertes per a la concertació d’un préstec a llarg termini 
per un import d’1.000.000 € per a finançar part de les inversions de l’exercici de 2008. 

Atès que la Junta de Govern, per delegació del plenari, en sessió celebrada el dia 9 d’octubre 
de 2008 acordà la concertació del préstec per un import de 500.000 € amb l’entitat La Caixa a 
un tipus d’interès fix del 5,14% (variació + 0,10%), però en el moment de tancament de 
l’operació, per la fluctuació actual i constant dels tipus d’interès en el mercat bancari, no va ser 
possible firmar, ja que el tipus era ja superior al fix del 5,24% adjudicat, concretament el 5,53% 
el dia 16 d’octubre de 2008. 

Atesa l’oferta d’una altra entitat bancària, el BBVA, que oferia la possibilitat de tancar dita 
operació al 5,47% el mateix dia 16 d’octubre de 2008. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Resoldre l’adjudicació i deixar sense efecte els acords adoptats per Junta de Govern del dia 
9 d’octubre de 2008 referents al contracte de préstec amb l’entitat La Caixa per un import de 
500.000 € a un tipus d’interès fix del 5,14% (variació + 0,10%) per no haver estat possible la 
seva formalització. 

2. Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar part de les inversions previstes per 
l’exercici de 2008, amb l’entitat BBVA, amb les condicions següents: 

Import del préstec:  500.000 € 
Tipus d’interès:   Fix 5,47% 
Comissió d’obertura:  exempta 
Termini amortització:  10 anys (inclòs un any de carència) 
Garantia:   Participació Municipal en els Tributs de l’Estat  

3. Aprovar el projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de crèdit i 
facultar l’alcalde per a la seva signatura.  

4. Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre de 27 d’abril de 
2007. 

5. Donar compte en el Ple ordinari següent.” 
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11. Aprovar, si correspon, l’adhesió de l’Ajuntamen t de Sant Fost de 
Campsentelles al Conveni de col·laboració entre els  Ajuntaments de 
Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles,  per a la regulació dels 
serveis de taxi d’aquestes poblacions 

La presidència proposa l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles al Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Mollet del Vallès, 
Parets del Vallès i Martorelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes 
poblacions. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès el Conveni de col·laboració subscrit el 15 d’octubre de 2007 pels ajuntaments de 
Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles per a la regulació dels serveis de taxi 
d’aquestes poblacions. 

Atesa la notificació de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles, adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de juny de 2008, 
relatiu a l’aprovació de l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni esmentat. 

Atès que existeixen especials circumstàncies entre els municipis respectiu (proximitat 
de termes municipals, interacció dels teixits econòmics, comercials i socials), que 
motiven la conveniència d’adherir el municipi de Sant Fost de Campsentelles a l’àmbit 
d’actuació del Conveni de referència, per tal d’augmentar els nivells d’eficàcia i 
eficiència del servei del taxi. 

Atès que la clàusula vuitena del Conveni preveu una comissió de seguiment formada 
per representants de tots els municipis que intervenen. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles al Conveni de 
col·laboració entre els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i 
Martorelles, per a la regulació dels serveis de taxi d’aquestes poblacions. 

2. Notificar aquest acord als ajuntaments de Mollet del Vallès, Martorelles, Sant Fost 
de Campsentelles i a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

12. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances 
fiscals de l’exercici de 2009 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, i proposa la 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 
2009, pel que fa als impostos i les taxes. 

Abans d’exposar els canvis que s’han fet en alguns impostos i taxes, ha de dir que 
enguany com es preveuen alguns efectes derivats de la crisi econòmica com abans 
s’ha esmentat, la proposta de modificació de les Ordenances ha tingut en compte 
bàsicament dos aspectes. D’una banda, la crisi econòmica que evidentment afecta a 
tots els municipis, per la qual cosa es generaran menys ingressos, i d’altra banda, tot i 
que pot semblar contradictori, també s’ha tingut en compte com afecta la crisi al 
ciutadà, a la capacitat econòmica de les famílies davant de les possibles situacions de 
risc que poden tenir aquests col·lectius, però sense oblidar-se que possiblement i tot i 
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que l’Ajuntament ingressarà menys, es necessitaran més diners per donar resposta a 
més ajuts socials, més ajudes a les famílies, sobretot a aquelles que estan en situació 
de risc. 

Les Ordenances que es presenten avui intenten conjugar tot dos aspectes, tot i que 
no és fàcil, ja que són dues cares oposades d’una mateixa realitat. L’Ajuntament 
ingressarà menys diners, les famílies tindran menys capacitat de resposta econòmica, 
però el col·lectiu de famílies amb més riscos socials necessitarà que l’Administració 
municipal continuï garantint i ampliant els ajuts, les subvencions i en definitiva les 
mesures per pal·liar en la mesura que es pugui els efectes de la crisi econòmica. 

La senyora Lloret continua exposant que s’han tingut en compte els aspectes 
següents: 

1. Discernir quins serveis podrien arribar a ser prescindibles i quins necessaris. En 
aquesta línia s’està treballant en el Pla de contenció de la despesa que afectarà 
més directament al pressupost de 2009. 

2. Poder continuar donant un nivell adequat dels serveis municipals necessaris o 
considerats bàsics, tenint en compte que de forma inherent s’haurà de fer front a 
l’increment de l’IPC d’aquesta despesa. 

3. Preveure una despesa social afegida, mesures socials en les quals també es 
treballa, dirigida com ha dit abans als col·lectius més desfavorits per aquesta 
situació de crisi econòmica. 

4. Controlar que la pressió fiscal o impositiva no comporti augments inassolibles per a 
les famílies.   

Tot això aporta unes Ordenances fiscals per a l’any 2009 contingudes amb un 
increment general del 3,6% previst segons les dades avançades de l’últim IPC del 
mes d’octubre, ja que recorda que l’últim IPC oficialment conegut és el del mes de 
setembre i aquest és del 4,5%. L’increment del 3,6% té excepcions tant per sota com 
per sobre. I aquestes excepcions responen a la línia abans comentada, que tant s’ha 
de preveure la pressió econòmica de les famílies com la baixada d’ingressos i la 
intenció de seguir atorgant i ampliant mesures socials. 

Per sobre de l’IPC els impostos i les taxes que es tenen són les següents: 

1. L’Ordenança número 1, l’impost sobre béns immobles (IBI), ja que estan immersos 
en una revisió cadastral per un període de 10 anys i actualment estan en el sisè 
any, a fi d’actualitzar el valor de les propietats per acostar-se al valor real. Aquesta 
revisió no és una decisió de l’Ajuntament, sinó una demanda de l’Estat. 

 Referent a l’IBI es proposa baixar el tipus impositiu del 0,72 de l’any passat  al 0,70 
per a les finques urbanes. Es proposa mantenir el tipus del 0,80 en les rústegues i 
el 0,82 en les industrials. 

 Tot i que l’increment general de l’IBI està per sobre de l’IPC, l’esmentada rebaixa 
permet minvar l’efecte de la revisió cadastral obligatòria i es pot parlar de les dades 
següents: 

- Un 60% del padró només tindrà en el rebut de l’IBI un increment d’entre 0 i 30 € 
- Un 21% del padró tindrà un increment entre 30 i 50 € 
- Un 13% del padró tindrà un increment entre 50 i 100 € 
- Un 5% del padró tindrà un increment de més de 100 € 

També de l’IBI es mantindran les bonificacions que afecten a les famílies 
nombroses, les quals obtenen una bonificació del 40% en l’IBI. I els habitatges de 
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protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% igual que els habitatges que 
instal·lin sistemes d’aprofitament tècnic o elèctric d’energia solar i també els 
habitatges destinats a lloguer que obtinguin la qualificació definitiva de protecció 
pública també rebran aquesta bonificació de l’IBI. 

Recorda que fora de les Ordenances fiscals també es donen altres ajuts en el rebut 
de l’IBI com 50 € que subvencionen als jubilats amb ingressos reduïts. 

En resum, l’IBI té un increment mitjà del 5% en comptes del 8% que va tenir l’any 
passat i un 82% dels rebuts tenen un increment inferior a 50 €. 

La senyora Lloret manifesta que ja s’han incorporat en les Ordenances, tal i com ha 
dit algun grup municipal, que s’obre la possibilitat que aquest any el rebut de l’IBI 
en comptes de fer-se en dos terminis, s’ampliïn els terminis en quatre. Per fer 
aquest pas es necessita que les Ordenances fiscals ho recullin, cosa que s’ha fet i 
que més endavant es concretarà, però de moment està regulat. 

2. L’Ordenança número 16, l’eoctaxa passa de 40 a 42 €. L’increment respon a les 
dades comparatives que s’han treballat a les comissions informatives sobre la 
diferència del cost real del servei i l’aportació del ciutadà. 

 Recorda, que referent a aquesta taxa les persones que utilitzen la deixalleria 10 
vegades l’any reben una bonificació de 6 €, i que els jubilats amb escassa capacitat 
econòmica se’ls aplica una quota de 0 €. 

3. L’Ordenança número 18 referent al subministrament d’aigua, l’increment és diferent 
per a cada un dels trams, però si es fa un consum responsable se situa en un 
increment del 4%. 

La senyora Lloret continua explicant que ara venen un seguit de taxes i impostos que 
estan per sota de l’IPC. Ja ha dit que anteriorment s’ha treballat no només en un pla 
de contenció de la despesa, sinó també en la via d’augmentar o mantenir algunes 
mesures socials i aquestes, en les quals s’hi està treballant, ja s’han reflectit també en 
aquestes Ordenances fiscals, les quals esmentarà: 

1. L’Ordenança número 2, impost d’activitats econòmiques o IAE, es congela com a 
mesura de foment de l’ocupació que pot generar de forma potencial la gran 
empresa. És un peix que es mossega la cua, ja que una acció pot revertir 
favorablement en la població i els ciutadans. 

2. L’Ordenança fiscal número 3, impost de vehicles de tracció mecànica, s’incrementa 
només l’IPC i es manté la bonificació per als vehicles històrics amb una antiguitat 
superior a 25 anys, els vehicles híbrids, solars o elèctrics, ja que són menys 
contaminants. 

3. L’Ordenança fiscal número 15, la taxa per llicències d’obertura del petit o mitjà 
comerç que es bonificarà en un 50% quan suposi la creació d’ocupació al municipi. 

4. Es continuen mantenint totes aquelles bonificacions ja aprovades com la taxa 
número 35, taxa per al servei del transport urbà, que continua amb la gratuïtat del 
transport del bus urbà per a pensionistes i jubilats majors de 60 anys o amb una 
disminució del 33% i mobilitat reduïda, i es limita a 24 targes l’any. 

5. La taxa número 32, de teleassistència domiciliària a la gent gran també queda 
congelada. Recorda que per als majors de 80 anys que viuen sols aquest servei és 
gratuït. 

6. L’Ordenança fiscal número 19 referent a la taxa per a la prestació del servei 
d’escoles bressol es mantenen les bonificacions que ja hi havia i a més s’amplien 
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en una reducció de la taxa en un 25% a les famílies que tinguin més d’un fill en el 
mateix centre. 

7. L’Ordenança fiscal número 4, l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, pluvàlua, queda congelada, i el tipus impositiu que s’aplica és 
del 0%. 

De cara al 2009 es preveu instal·lar per primera vegada espais d’aparcament de 
zones blaves, per la qual cosa suposa també l’aprovació de l’Ordenança número 37, 
la taxa reguladora de les tarifes corresponents a la zona blava. 

La senyora Lloret indica que les Ordenances no incrementen excessivament la 
pressió fiscal, ja que la majoria d’impostos es mantenen en la línia de l’IPC en el seu 
conjunt. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica el greu deteriorament que experimenta 
en l’actualitat la situació econòmica, amb la conseqüència de la incidència de factors 
de caràcter general i local que ja han estat àmpliament debatuts i manifestats, i que 
dibuixa escenaris amb una situació econòmica complexa i adversa, que afecta els 
ciutadans i ciutadanes, i al conjunt de les administracions públiques, en aquest cas als 
ajuntaments, que és l’Administració que està més a prop del ciutadà i que és la que ha 
de donar una resposta més directa al ciutadà. 

Aquest escenari econòmic és restrictiu i genera moltes incerteses en el futur, amb una 
percepció molt negativa de quin serà aquest esdeveniment. La ciutadania 
probablement serà la més afectada, però també totes les administracions locals, el 
món financer i industrial. 

Els ajuntaments han de posar en marxa i han de continuar donant un servei, però 
també han d’endegar mesures que tinguin com a finalitat la contenció de la despesa i 
que incloguin diversos aspectes de la despesa municipal com compres, consum, 
transport, energia, i personal, entre d’altres, que s’adrecin a una racionalització de tots 
els recursos dels quals disposa l’Ajuntament. 

Es farà un pla de contenció, en el qual treballen i volen participar-hi, perquè no té 
sentit aprovar les Ordenances, sinó s’acompanyen d’un pla de xoc, que ha d’ajudar a 
fer contenció per aportar com ajuntament el gra de sorra. 

El ciutadà ha de tenir molt clar que totes les decisions que prengui la corporació 
municipal han de ser coherents davant de la situació econòmica abans esmentada i 
que han de servir d’exemple perquè expressin la necessitat de reduir la despesa i 
optimitzar els recursos públics en general. Per això, l’Ajuntament ha d’adoptar una 
actitud de responsabilitat davant la ciutadania, atesa l’actual conjuntura econòmica i 
creu que avui en aquest punt en concret s’està expressant i es diu al ciutadà que no 
es poden congelar les Ordenances, que seria el desig de tothom, però si es 
congelessin s’han de preguntar quin servei es podria donar. Creu que és més 
important i el ciutadà ha d’entendre que la corporació ha de tirar endavant, ha de 
donar aquest servei, però s’ha d’exigir i posar les piles per fer aquesta contenció. 

Per l’exposat, CiU entén que un dels primers punts al qual ha de fer incidència és 
reduir la pressió fiscal, i incorporar en les Ordenances fiscals un increment en la línia 
de l’IPC i si potser una mica per sota, però ja que darrerament l’IPC ha ballat entre un 
4% i 5%, entenen que el que avui es presenta del 3,6% està molt ajustat a la realitat. 

L’increment global de les Ordenances ha de permetre assegurar suficients recursos 
econòmics, ja que els ajuntaments necessiten els recursos econòmics que cal 
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combinar amb l’elaboració de les Ordenances, del pressupost de l’any 2009 i 
l’aplicació de mesures de contenció de la despesa. 

El senyor Martorell continua exposant que la regidora d’Hisenda ha explicat que 
s’inclouen en les Ordenances fiscals una sèrie de mesures d’excepció i bonificacions 
principals d’impostos i taxes per als col·lectius més afectats per la recessió 
econòmica. 

Segurament s’haurà d’incrementar amb bastant quantitat els ajuts socials, perquè es 
preveu un augment d’aquest col·lectiu, que realment necessitarà que l’Administració 
l’ajudi. 

Un altre punt que CiU va suggerir, el qual s’ha recollit, fet que els omple de joia és que 
l’Ajuntament faciliti el fraccionament dels pagament dels rebuts. És important que això 
ho sàpiga el ciutadà i prèvia justificació la ciutadania es beneficiarà sobretot en 
l’impost que té més cost com és l’impost de béns immobles, l’IBI. 

Insten l’equip de govern perquè redueixi les despeses en publicitat, propaganda i 
protocol, entre d’altres. 

Com ha dit abans, els col·lectius més desfavorits augmentaran, però també s’han 
d’incrementar els recursos per a les persones i els educadors que s’ocuparan dels 
esmentats col·lectius. Són conscients de la situació, però també són conscients que 
aquesta mateixa situació augmentarà les despeses en ajuts, no només per 
necessitats bàsiques, sinó perquè hauran de tenir una dotació suficient de treballadors 
socials, i diplomats, entre d’altres, que cobreixin l’increment d’aquestes necessitats, fet 
que el pressupost ha de preveure i que les Ordenances han de treballar en aquest 
sentit. 

El senyor Martorell indica que dintre de les Ordenances les que més s’incrementaran 
són l’IBI, que tot i que estadísticament el percentatge és petit, hi haurà col·lectius que 
veuran incrementat el rebut, però el ciutadà ha de tenir clar que aquest el marca 
l’Estat i que l’Ajuntament ha de complir i regular els 10 anys per posar-se al nivell que 
pertoca. Ho fan des del punt de vista de la contenció, però també s’ha de créixer i les 
Ordenances estan dintre d’uns paràmetres normals. 

Pel que fa a l’IAE ha de dir que en una situació de crisi han de ser imaginatius per 
facilitar als ciutadans mesures perquè percebin aquesta situació. També és important 
que els empresaris tinguin ajuts i es proposa la congelació de l’IAE durant aquest any, 
per incentivar el treball i la indústria, que en el fons és el peix que es menja la cua, 
perquè si ells tenen problemes nosaltres en tenim més. Si ells tenen pulmonia 
nosaltres estem al llit, per això s’ha d’intentar ajudar en la mesura que es pugui. 
Potser això no suposa deixar d’ingressar gaire a les arques municipals, però potser és 
suficient perquè aquests diners s’inverteixin en altres qüestions i es fomenti i es vegi la 
predisposició de l’Ajuntament envers al món industrial, que en definitiva és qui manté 
els llocs de treball dels ciutadans. 

El senyor Martorell remarca que es mantenen els ajuts i les bonificacions, però 
demana que en un moment de crisi s’estigui molt a sobre dels ajuts que s’atorguen, 
perquè és molt important controlar a qui i com es donen els ajuts, ja que sempre hi ha 
la picaresca i hi ha persones que se n’aprofiten d’aquestes circumstàncies. Per tant, 
han d’ajudar el col·lectiu de desfavorits, però s’ha d’estar a sobre, perquè amb la 
picaresca no es porti allò que necessita el del costat i que per no ser pícar i no tenir 
aquesta picaresca no se li doni al que ho necessita. 
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CiU està d’acord amb la taxa mediambiental. Tothom sap la posició de Convergència 
envers aquest tema i un dels motius pels quals el seu grup vota a favor és 
precisament aquest, perquè s’ha arribat a l’estudi i es farà difusió sobre el petit 
augment a l’any 2009 per ajudar a mental·litzar-se que això ha de créixer, que és un 
servei que dóna el municipi, que s’ha de pagar en la seva totalitat i que s’han de 
buscar les fórmules per arribar-hi. Potser es podrà posar al dia taxa al 2010, després 
de passar la crisi i veure com evoluciona. 

El ciutadà ha de saber que la taxa no està al dia. S’ha publicat el que paguen de taxa 
altres municipis i és important haver arribat a l’acord d’augmentar un 5%, encara que 
és poc. Afegeix que en un moment de crisi com l’actual no és el moment de posar al 
dia la taxa. 

Respecte a la taxa per al subministrament d’aigua, ha de dir que Parets és dels 
municipis que més ajustats a la baixa la té, fet que no vol dir que perquè sigui així 
s’hagi d’augmentar. Han de ser curosos i el que avui es presenta es bastant curós 
dintre del consum i en aquest sentit CiU no té gaire més a dir. 

El senyor Martorell indica que si es posen en marxa les zones blaves és una bona 
manera de recaptar per les arques municipals. 

CiU vota a favor pels motius exposats, perquè les taxes estan al servei del ciutadà i 
l’Ajuntament com a entitat municipal ha de disposar de recursos per prestar el servei 
que avui es dóna, i perquè són unes Ordenances molt ajustades. 

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, manifesta que estan molt contents i satisfets 
que el grup municipal de Convergència i Unió comparteixi en gran mesura els canvis 
que s’han fet a les Ordenances municipals i els convida a què junts puguin fer més 
feina i revertir-lo en el bé de la ciutadania, que és el que es mereixen. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que un dels actes més importants 
que fa el Ple de l’Ajuntament és l’aprovació de les Ordenances i del Pressupost, 
perquè són qüestions que marquen la vida municipal. Avui es troben davant d’una 
situació de crisi important. Recull i no repetirà algunes de les manifestacions que ja 
s’han fet. Avui la situació és molt diferent a la de fa un any i és molt canviant dia a dia. 
Estan en una situació de crisi que varia dia a dia. És una situació bastant singular i en 
aquesta situació cal fer moltes reflexions i ningú no s’ha d’apropiar de cap mena de 
discurs, perquè a tots els toca corregir a causa de les modificacions que es 
produeixen contínuament. 

En aquesta situació de crisi cal fer una reflexió en el sentit que requereix el tema 
econòmic de l’Ajuntament i sobretot que el pressupost es plantegi seriosament, tal 
com el NOPP va demanar, i que ha estat recollit per l’equip de govern, però encara no 
han vist en quins termes es plantejarà un bon pla de contenció de la despesa, perquè 
no és de rebut o segurament en el futur no ho serà recaptar més i gastar més. Cal fer 
reflexions en el sentit de variar aquests imputs i corregir-los en un moment donat. 

No fa millor gestió el que més gasta, sinó el que millor controla la despesa. Això és 
una gran veritat domèstica i aplicable també al pressupost municipal. 

A la vista de les dades que ha proposat l’equip de govern respecte als increments dels 
impostos i diverses taxes, vol manifestar que l’increment global de l’IPC que es 
proposa del 3,6% no és un increment que s’apliqui a totes les Ordenances, sinó que hi 
ha algunes que pateixen un increment més alt que l’IPC, com per exemple el 5% de la 
taxa mediambiental, 5% d’aigua i l’IBI supera fins i tot el 5%. 
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En el conjunt d’impostos, l’IAE no s’incrementa i no varia, el NOPP pot estar d’acord 
en principi amb la  no existència d’increment en el sector productiu del municipi, però 
no hi ha una contrapartida quan el contribuent no és el sector industrial, ni la patronal, 
sinó que quan és el ciutadà del carrer no té cap dels altres impostos ni taxes que 
repercuteixen sobre ells, en cap d’ells s’aplica un increment 0 €. De tot això es 
dedueix que per part dels empresaris hi ha una organització i presenten una petició, la 
qual s’accepta. No passa així amb el conjunt dels ciutadans que no tenen aquesta 
capacitat organitzativa, però els ciutadans dipositen o han dipositat la seva confiança 
en un ajuntament gestionat per equips d’esquerres i que per tant se suposa que 
també haurien de ser sensibles al tema impositiu del ciutadà. 

El NOPP pot estar-hi d’acord i hi està d’acord en què no s’incrementi l’IAE del sector 
industrial, però li agradaria que alguna de les altres taxes o impostos que afecten 
directament al ciutadà també hi hagués hagut aquesta sensibilitat de congelar l’IBI o 
que a l’IBI se li hagués aplicat només un increment del 3,5% o que el preu de l’aigua 
no s’hagués incrementat, o sigui que el mateix gest que s’ha tingut amb el sector 
productiu hagués anat acompanyat d’alguna de les taxes o els impostos pel que fa al 
sector global dels ciutadans. No hi ha hagut aquesta sensibilitat, perquè el que 
s’incrementa menys és l’IPC del 3,6%. 

La senyora Martí continua exposant que l’equip de govern és sensible a la petició de 
la patronal i no és sensible amb el teixit social, que pateix una forta crisi, de tot això es 
pot deduir que el fet que no s’incrementi l’IAE, el fet que una empresa pugui tancar o 
no, no serà pas per culpa de l’IAE. Tot i que repeteix que el NOPP està a favor, li 
agradaria veure reflectit en algun altre dels impostos locals o taxes el mateix criteri o 
esperit pel que fa al sector industrial. 

Algunes de les Ordenances preveuen bonificacions, i algunes fins i tot s’han 
incrementat, fet que és bo perquè ve una època complicada, en la qual és necessari 
plantejar-se l’increment dels ajuts socials i fer-ne una bona gestió de tot el que 
comporta la gestió dels ajuts socials a la ciutadania. 

A l’Ajuntament li correspon fer una reflexió en el sentit que cal frenar i contenir les 
despeses i no s’han de plantejar recaptar més per gastar més. 

El NOPP voldria veure reflectit un increment fort de les sancions per infraccions que 
pertorben la pau social i veïnal en algunes de les Ordenances. Aquestes sancions per 
infraccions s’haurien d’incrementar fortament, com en el tema de les pintades i les 
runes sobre la via pública. Seria interessant que algun apartat de les Ordenances 
reculli aquest criteri.  

Les Ordenances i el Pressupost han de reflectir no només aquest esperit recaptatori, 
sinó més l’aspecte sancionador del que pertorba la pau social i veïnal i l’aspecte de 
les exempcions i les subvencions, però sobretot acompanyat d’una bona gestió 
d’aquests apartats. 

El NOPP vota en contra de les Ordenances, ja que presentarà alguna al·legació en el 
sentit d’intentar proposar que alguna de les Ordenances i dels impostos que afecten al 
ciutadans tinguin el mateix tractament que l’IAE. També en el sentit d’incrementar les 
sancions de qui pertorbi la pau veïnal i sobretot en el sentit de reduir la pressió fiscal 
del ciutadà i veure com s’encaixa tot això en un pla de contenció que s’ha de reflectir 
en el pressupost. 

Per tant, tot el tema de les Ordenances i del Pressupost requereix d’una àmplia 
reflexió respecte a prescindir de l’aspecte recaptatori i d’increment i d’aconseguir un 
major pressupost amb majors ingressos, perquè reitera que no gestiona millor qui més 
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recapta, sinó qui administra més bé. Per això, el NOPP vota en contra i en el termini 
d’exposició pública presentarà al·legacions en el sentit que ha manifestat. 

La regidora d’Hisenda, la senyora Lloret, exposa que respecten la posició del NOPP, 
però els sap greu que cregui que hi ha un esperit recaptatori en l’exposició que han 
realitzat de les Ordenances municipals. Fins i tot destaca que és estrany que altres 
grups municipals ho hagin vist tot el contrari. Cadascun té la seva opinió i no hi ha cap 
mena de problema. Estan en un país que hi ha llibertat d’expressió. 

D’altra banda, ha de dir que sí que hi ha algunes Ordenances que s’han congelat en 
referència a la ciutadania, com per exemple la plusvàlua, però creu que no cal tornar a 
repetir totes les mesures de bonificacions, mesures que s’han intentat ajustar tenint en 
compte els ingressos que l’Ajuntament deixa de recaptar. 

L’equip de govern no està en la línia, que ha repetit diverses vegades la senyora 
Martí, sobre que no fa millor gestió el que més recapta, sinó el que fa una millor gestió 
de la despesa. La senyora Lloret indica que l’equip de govern treballa per fer una 
millor gestió de la despesa. 

El regidor d’ICV-EAU, el senyor Tarrés, indica que com han manifestat els diversos 
grups municipals, aquest any és diferent al de la resta. Enguany és un any de 
profunda crisi econòmica, que va començar per una crisi financera i acaba sent una 
crisi que afecta a l’economia productiva, de consum, i amb un increment de l’atur i que 
els efectes poden ser encara molt diversos i es poden perllongar en el temps. 

Com ha dit l’alcalde en la seva intervenció inicial, la política fiscal d’un ajuntament és 
un senyal d’identitat del que és la seva política de govern, i vol significar que el 
govern, del qual Iniciativa en forma part és un govern, que com ha expressat la 
regidora d’Hisenda en la seva intervenció, treballa perquè l’efecte de l’impacte de 
l’augment dels tributs sigui un increment ajustat, moderat i de pressió fiscal continguda 
i Iniciativa comparteix aquest criteri. 

La fiscalitat és un tema amb el qual no es pot fer demagògia. És molt fàcil parlar de 
congelació d’impostos i d’insumissió davant les institucions, però han de ser una mica 
realistes. L’Ajuntament es troba en un moment difícil com la resta del país. Igual que 
la ciutadania ho passa malament, l’Ajuntament ha de saber què ha de fer perquè la 
ciutadania ho passi menys malament, i per això han de ser molt rigorosos. 

A finals del 2008 i a començaments del debat del pressupost de 2009 s’evidencia que 
aquest govern treballa en un pla de contenció de la despesa, que marcarà tot el 2009, 
serà la reducció de la despesa, l’estalvi, el rigor en la gestió, la contenció en definitiva 
sense mermar els serveis bàsics que s’han d’oferir a la ciutadania. 

Per això s’ha de fer un ajustament de les previsions d’ingressos, i han de ser 
rigorosos. Gestionaran millor, gastaran menys, però està clar que necessiten recaptar. 
Amb això no es pot fer demagògia. Han de recaptar perquè en un moment de crisi no 
només han de continuar oferint allò que tradicionalment s’ofereix, i prescindir d’allò 
que es pugui prescindir, però en qualsevol dels casos la política oficial s’haurà 
d’aguditzar, d’incrementar i de generar molta més despesa de la que es tenia fins ara. 

El senyor Tarrés continua exposant que han de partir de les bases econòmiques 
actuals i en aquests moments la dada coneguda d’inflació legal és del 4,5%. En un 
salt al buit i assumint el risc que això comporta l’equip de govern ha fet uns càlculs i 
unes previsions que van força per sota, perquè han escoltat la veu d’un IPC avançat 
que es mou ara al voltant del 3,6%, però que no saben com es tancarà al desembre. 
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S’han d’ajustar a allò que tenen i que saben, i saben que en aquests moments l’IPC 
està al 3,6% i la proposta d’incrementar amb caràcter generals les Ordenances és una 
proposta moderada d’augment a l’entorn del que ha estat l’evolució de l’IPC i que es 
mou dintre d’aquest àmbit de contenció. 

És evident que no totes les taxes, els tributs i els impostos pugen el 3,6%, però sí la 
generalitat de les taxes, els impostos i els tributs del municipi amb aquesta proposta 
s’incrementen de cara a l’any vinent a l’entorn del 3,6%. Dit això hi ha tres casos 
puntuals que vol significar. El primer, per la seva sensibilitat social és l’aigua. L’aigua 
s’incrementa un 4%. És evident que hi ha tres trams de consum d’aigua. El primer 
tram és el que consumeix una família normal, en ús domèstic. El segon tram és el que 
paga aquell que abusa habitualment del consum d’aigua i el tercer tram que és el 
d’aquelles persones que es tiren de la moto i omplen quatre piscines habitualment fins 
i tot a l’hivern. 

És evidentment que no es pot considerar que l’increment d’un 9,5% per aquests casos 
molt excepcionals i comptats sigui l’increment del preu de l’aigua. El preu de l’aigua 
s’incrementa en un 4% a la família modesta, que consumeix l’aigua que necessita per 
al seu consum diari. No és un preu descabellat. És un preu assumible. Si es compta 
amb euros es veu més fàcilment i que en qualsevol dels casos és un preu que està 
per sota de la mitjana de la despesa del cost de l’aigua a nivell de Catalunya. 

El senyor Tarrés indica que el segon punt que vol ressaltar és el tema de l’anomenada 
ecotaxa, que és la taxa per la prestació del servei ambiental, en definitiva el rebut de 
les escombraries, que paga el conjunt de la ciutadania del municipi, que enguany 
s’encareix un 5%, i no un 3,6%, però també s’ha de dir tota la informació. Quan l’equip 
de govern defensa un increment del 5% de l’ecotaxa, ho fa perquè sap que 
representen uns 2 € en el conjunt de l’any, al llarg del 2009. I el 5% més que res és 
per efectuar un arrodoniment. 

El preu de la recollida d’escombraries és un preu que està molt lluny de satisfer la 
despesa del servei. És un tema en què l’equip de govern ja ha reflexionat i que ha 
compartit en alguna reunió amb els grups polítics i particularment també amb 
Convergència i tots són conscients i coneixedors que és un tema que s’ha de revertir i 
canviar, però enguany les coses no estan per aquesta qüestió i la ciutadania no ho 
entendria. És més entenedor que en el moment d’una nova concessió de la recollida, i 
en quan s’hagin superat els efectes més immediats de la crisi, afrontar-lo a través 
d’una exhaustiva informació, com demana Convergència i que l’equip de govern 
comparteix, informar la ciutadania i fer-los saber que cal fer moltes més actuacions, 
però que també s’ha d’assumir el preu del cost real del servei. 

El tercer element que vol comentar per la seva especial significació és l’IBI, perquè 
aquest sí que afecta totes les famílies del municipi. L’IBI com molt bé ha explicat 
reiteradament la regidora d’Hisenda i en altres intervencions dels grups polítics, l’IBI 
està sotmès a efectes de la revisió cadastral, la qual no s’acabarà fins al 2013 i 
l’Ajuntament no pot determinar un increment percentual per a l’IBI. Els efectes de la 
revisió cadastral fan que els rebuts puntuals de ciutadans concrets siguin diferents i 
per això s’obre una gamma diversa d’increment que pot anar del 0% per algú fins a un 
increment extraordinàriament alt per algun altre. És un tema que es podria negociar i 
discutir, però no aconseguirien mai res, perquè no poden acabar pactant cap 
increment. El més fàcil és fer aritmètica pura i dura i la mitjana d’increment és d’un 
5%. Creu que això ja és indicatiu. Tampoc és un increment desorbitat i tenint en 
compte que és una dada molt difícil de plasmar, perquè la concreció dels rebuts que 
rep cadascuna de les cases dels ciutadans i ciutadanes és un increment en funció del 
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valor cadastral que l’Agència Estatal, que en el seu moment efectuar la revisió i hi va 
assignar a cadascun dels habitatges del municipi. 

El senyor Tarrés agraeix als serveis econòmics de l’Ajuntament els treballs de previsió 
que realitzat al llarg d’aquests dies. Les dades que han facilitat donen una mica la 
fotografia de quin serà l’impacte que tindrà l’increment de l’IBI en realitat per a 
cadascuna de les famílies concretes del municipi. 

El 60% de ciutadans i ciutadanes amb una propietat tindran un increment de menys 
de 30 € al llarg del 2009. És una dada econòmica a valorar. En el conjunt del municipi, 
gairebé el 82% de la població en cap dels casos superarà un increment del 50 €. Són 
dades palpables, magnituds que es poden valorar i que han de permetre tenir la 
certesa que han fet una bona política quan han decidit reduir el coeficient, baixar el 
tipus de gravamen del 0,72 al 0,70 per aconseguir que l’impacte de la revisió cadastral 
sigui el menor possible per al major nombre de persones. 

El senyor Tarrés continua explicant que està clar que en una situació de crisi s’ha 
d’atendre la ciutadania i les persones i la política social d’aquestes Ordenances ho 
preveu d’una manera prioritària. 

D’altra banda, cal fomentar l’ocupació. L’activitat productiva s’ha de promoure i el fet 
que s’hagi congelat l’IAE per una banda i que s’hagi establert una bonificació del 50% 
en les llicències de nova obertura fomenten noves activitats i autoocupació de 
persones que estiguin a l’atur, fet que és important i han de ser responsables en el 
tema. 

No li agradaria dir el que no és, però ell particularment com a membre d’aquest govern 
es nega absolutament i en rodó a entendre que hi ha hagut cap grup empresarial que 
hagi fet res per apretar i fer cap congelació. Al contrari, l’equip de govern ha de ser 
capaç de buscar fórmules per incentivar l’activitat econòmica i aquesta està segur que 
pot ser una i per enguany pot tenir el seu resultat a curt i mitjà termini. Això potser una 
oportunitat en aquest sentit. 

De la resta de bonificacions i ajuts que s’han parlat, alguns són molt significatius, com 
la gratuïtat del bus urbà per a la gent jubilada, la congelació de la taxa de 
teleassistència per a la gent gran, l’ajuda de 50 € a persones jubilades amb pocs 
ingressos, entre d’altres. Això posa de manifest la voluntat d’aquest Ajuntament 
d’ajudar als més febles. 

El senyor Tarrés vol fer una reflexió molt senzilla. Estan en un moment de crisi, es 
porta a aprovació un augment moderat i es recaptarà menys. Des del punt de vista 
d’Iniciativa la idea és molt simple, volen recaptar menys per fer més i per fer més 
gestionaran millor, perquè s’ha de recaptar el que és just, però fer s’ha de fer el que 
és necessari i en un moment de dificultat, malgrat tenir menys ingressos, no només 
amb aquest govern, sinó amb l’ajuda de la resta de grups consensuïn propostes, han 
de trobar la fórmula per atendre millor a les persones, que és en definitiva la seva 
obligació. 

Pren la paraula la presidència que vol fer algunes consideracions sense entrar en 
polèmica, però es veu amb la necessitat de realitzar dues apreciacions envers a les 
intervencions dels dos grups municipals de l’oposició, que han estat molt diferents.  

Primer, agraeix el to, les formes i el contingut de la intervenció de Convergència, 
perquè ha reflectit un sentit de responsabilitat important en un moment de crisi i de 
dificultats econòmiques. No pot dir el mateix amb el grup del NOPP sobre la 
responsabilitat, bàsicament per algunes afirmacions que ha fet. 
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Respecte al que s’ha manifestat sobre la patronal, l’equip de govern l’entén més com 
el sector productiu, ja que parlar de patronal respon a uns plantejaments o uns 
esquemes de fa uns quants anys, ja per sort caduts. S’ha de tenir en compte que per 
repartir riquesa abans s’ha de crear i qui la crea és el sector productiu, per això 
l’Ajuntament ha pres la decisió de no incrementar l’IAE. 

La majoria d’empreses paguen d’IBI un 0,822% i els ciutadans un 0,70%. Per tant hi 
ha una diferència molt important amb aquest fet. D’altra banda, també estan els guals 
industrials, que fins ara les indústries no el pagaven i ara sí, fet que reporta uns 
ingressos per enguany de 200.000 €, que ajudaran molt a equilibrar el pressupost. 

Per tant s’han de tenir en compte els esmentats conceptes, que els industrials tenen 
un increment més alt que el ciutadans, ja que el coeficient de l’IBI per als ciutadans és 
del 0,7 i per a les empreses al 0,822% i que els empresaris tenen una nova taxa com 
és la de guals industrials que es va començar aplicar l’any passat. Per aquestes dues 
qüestions, l’equip de govern ha cregut oportú no incrementar l’IAE. 

Respecte a què no hi ha cap ordenança que reflecteixi increment 0 €, posarà dos 
exemples, atesa la voluntat social que ha tingut l’Ajuntament i que moltes vegades no 
es vol incidir, perquè creus que les altres forces polítiques entendran l’esforç que 
s’està fent, però pel que ha vist, no ho entenen. 

Una és la taxa mediambiental. No s’incrementa un 0%, sinó que els ciutadans que 
facin un ús de la deixallaria i utilitzin 10 vegades el servei, és a dir fomentar les bones 
pràctiques, se li abonaran 6 €. O sigui, que la taxa s’incrementa uns 2 €, però se li 
abonaran 6 €, per tant el ciutadà que utilitzi el servei s’estalvia i guanya 4 €. Ho 
explica perquè és una taxa de la qual s’ha fet bandera per part d’un grup de l’oposició 
dient que el seu increment està molt per sobre de l’IPC. IPC que com saben alguns 
ajuntaments han aplicat un 5% en les Ordenances fiscals, com l’Ajuntament de Mollet 
del Vallès, de Canovelles, de Sant Celoni, entre d’altres. Parets, l’any passat va tenir 
la sort d’aprovar les Ordenances fiscals quan hi havia l’IPC avançat i molts 
ajuntaments van aprovar el 4%, i Parets va aprovar el 4,5% perquè era l’IPC avançat. 
En el moment que s’ha tingut coneixement de l’IPC avançat, Parets aplica el 3,6%, 
mentre altres ajuntaments han aplicat increments del 4% i 5%. És una decisió 
important i significativa, i vol agrair al grup de CiU la seva intervenció perquè ha entès 
aquest missatge. 

La presidència continua exposant que en el tema de l’IBI, el seu increment en el 82% 
dels ciutadans no arriba a 50 €. Però a més s’atorguen unes bonificacions als 
col·lectius desfavorits i pensionistes de 50 €, segons els seus ingressos. És a dir, gent 
gran, de la tercera edat, que estan en una situació precària, de pocs ingressos, i que 
tenen un habitatge se’ls atorga una subvenció de 50 €. La majoria d’aquestes famílies 
formen part del 82% de la població, que té un increment de menys de 50 €, això fa 
que els que es puguin acollir a aquestes subvencions no tindran un increment del 5% 
en l’IBI, sinó de 0 €. L’IBI és dels impostos més justos, perquè qui té més patrimoni 
paga més. Creu que aquest és l’impost més just. Les persones que tenen habitatges 
petits tenen uns increments ajustats. Els ciutadans que tenen habitatges grans, és a 
dir, uns valors patrimonials alts, han de pagar més. 

La presidència indica que el NOPP està en el seu dret de plantejar una al·legació, 
però vol apel·lar al sentit de responsabilitat en uns moments de crisi econòmica, en 
què l’equip de govern està fent un esforç per mantenir la qualitat dels serveis i 
preveure els ingressos necessaris per afrontar la despesa social que en èpoques de 
recessió econòmica, aquesta sempre augmenta. 



                                                               
 
 
 
 

  
                               

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 

 

Respecte a la congelació de l’IBI, explica que els ciutadans més desfavorits i de la 
tercera edat es poden acollir a una subvenció de 50 €, que representa una bonificació 
total de l’increment que puguin tenir. 

Les Ordenances s’ajusten molt a la realitat, a les necessitats i a les voluntats 
polítiques de l’Ajuntament de no augmentar la pressió fiscal, de mantenir uns 
increments al voltant de l’IPC i d’intentar incentivar el sector productiu. El sector 
productiu és qui crea riquesa, i com ha dit anterioment si es vol repartir, primer s’ha de 
crear, sinó es crea difícilment es podrà repartir. 

Respecte al pla de contenció de la despesa, en els pressupostos es veurà la voluntat 
de l’equip de govern sobre el pla de contenció. Tots els ajuntaments redueixen les 
despeses que no són tan necessàries, per això l’equip de govern les intenta disminuir, 
perquè primer s’intenta reduir el més prescindible per treballar en el més 
imprescindible, que són ajudes socials. 

La presidència agraeix la participació i la implicació en les discussions de les 
Ordenances fiscals i el suport del grup de Convergència. Espera i desitja que l’altre 
grup de l’oposició refleixioni sobre els plantejaments que s’han comentat en les 
Ordenances que avui es presenten, fet que seria un bon gest, encara que cada grup 
polític pren les seves decisions en funció dels seus plantejaments. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 0 

Per tant i atès que, 

El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12  del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una 
Ordenança general, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del règim local. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

Atès el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals atribueix als municipis les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text 
legal que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en el territori del 
qual estigui integrat el municipi. 

Vist l’informe d’Intervenció. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA 

1. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Núm.  Ordenances Fiscals 
  
1 Impost sobre Béns Immobles 
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
9 Taxa per l’Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d’ús Públic i 

qualsevol remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres 
10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 

11 Taxa per les Entrades de Vehicles a través de les Voreres, i les reserves de 
Via Pública per a Aparcament, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de 
qualsevol mena 

12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb 
Finalitat Lucrativa 

13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos a la Via Pública 
14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions 

situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i 
Rodatges Cinematogràfics 

15 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració 
municipal en les Activitats i les instal·lacions 

16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, 
orgànica, tractament i eliminació de residus. 
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17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de 
Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local 

18 Taxa pel subministrament d’aigua 
19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol 
20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles 

públics i grans transports 
21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius 
22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer 
23 Taxa per Llicències Urbanístiques 
24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats 

defectuosament o abusivament en la Via Pública  
25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats  
26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal 
27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en 

Establiments Municipals (Escola de Música) 
28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs. 
29 Taxa per la publicitat en Ràdio Parets. 
30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica 
31 Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals 
35 Taxa per al Servei de transport urbà 
36 Taxa per l’ensenyament a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa 

 
 
2. Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació 
es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 37 
 

Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals 
 

 
3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que 
s’aproven per primer cop, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2009 seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província així 
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que s’aproven per primer 
cop. 

4. Delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en relació 
a la gestió/recaptació de la taxa per la prestació del servei de teleassistència 
domiciliària les funcions de: 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
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• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

 
5. Facultar l’alcalde president d'aquest Ajuntament, perquè realitzi qualsevol acte o 
tràmit per a l'efectivitat de l’anterior acord. 
 

13. Mocions de la Junta de Portaveus 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, i explica que la Junta de Portaveus en 
data 4 de novembre de 2008 va acordar per unanimitat les mocions següents: 

“Moció de felicitació per l’elecció de Barcelona com  a seu de la Unió pel 
Mediterrani  

Atesa la candidatura de Barcelona a la seu del “Procés de Barcelona: Unió pel 
mediterrani” presentada pel govern espanyol, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. 

Atès que en sessió plenària de l'Euromed, la reunió de ministres d'Exteriors dels 
quaranta-tres països de la Unió pel Mediterrani, ha aprovat que Barcelona es 
converteixi en la seva seu permanent de Unió pel Mediterrani. 

La Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Felicitar l’Ajuntament de Barcelona per l’elecció de Barcelona com a seu permanent 
de la Unió pel Mediterrani. 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona.” 

 

“Moció en favor de la delegació del vot, com a mesu ra per possibilitar els 
permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs el ectes 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha 
suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones 
que composem la societat en què vivim, amb independència del nostre gènere. 

Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d’altres 
situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal 
d’aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, 
no permeten assolir l’objectiu d’una forma immediata. 

Una d’aquestes situacions és a la qual fa referència la Disposició final setena de la LO 
3/2007, quan assenyala que “a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno 
promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la 
legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de 
las personas que ostenten un cargo electo”. 
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A hores d’ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en 
d’altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu 
Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no 
puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un 
altre diputat o diputada (article 84). 

A l’àmbit de l’Administració Local és necessari encara efectuar una delimitació o 
condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix 
l’article 99.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, 
per tal de permetre una solució similar. 

Per tot això, la Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Demanar el Govern de l’Estat que, d’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, a la seva disposició final setena, promogui l’acord per tal de 
fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acullin a permisos de maternitat i 
paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els plens de les corporacions locals, 
mitjançant la delegació en favor d’altres membres del consistori. 

2. Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives 
que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient 
per assolir aquell objectiu. 

3. Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament orgànic municipal 
vigent a l’Ajuntament de Parets del Vallès en el moment que la normativa 
supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat  
immediata d’aquest dret. 

4. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya.” 

 

“Moció per a la declaració de la sardana com a Dansa  Nacional de Catalunya 

Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un 
arrelament al Principat de Catalunya. 

Atès que la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets 
humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la 
igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de 
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia. 

Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la promou, 
la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element de vertebració. 

La Junta de Portaveus, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en formen part que 
es declari la sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.” 
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14. Precs i preguntes 

14.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, que vol fer 
un prec dirigit a tots els regidors i regidores del consistori i al senyor alcalde, referent a 
què les més vegades possibles siguin puntuals en les comissions i juntes de 
portaveus, perquè darrerament per diversos motius no funciona. Segur que hi ha les 
seves explicacions, però llança aquest prec perquè tothom intenti ser puntual les 
màximes vegades possibles, encara que sempre hi ha excepcions, però que per 
normativa demana que siguin puntuals, ja que per a CiU la conciliació familiar és 
important i vol participar-hi més, però pel que han manifestat, altres vegades ha estat 
pràcticament impossible. Reitera el prec perquè d’ara en un futur se solucioni el 
problema. 

14.2. El senyor Martorell exposa que en els escocells d’alguns carrers de l’Eixample 
s’hi ha abocat sorra, fet que ha produït que els gossos i els gats en facin les seves 
necessitats en aquests llocs, la qual cosa genera molèsties i problemes als veïns. 
Pregunta per aquesta qüestió. 

14.3. El senyor Martorell indica que la mica d’aparcament que resta en el Lluís Piquer 
està en bastant mal estat, per això prega que s’arregli el ferm, encara que sigui dintre 
d’una provisionalitat i si realment no ha d’estar en condicions, s’han de plantejar si 
l’aparcament té viabilitat, perquè genera un problema important a les hores punta 
dintre de la mobilitat de l’avinguda de Catalunya. Pregunta a l’equip de govern si té 
previst realitzar alguna actuació en aquest sentit. 

14.4. El senyor Martorell prega que se senyalitzi el terra en el tros de vial que va des 
de l’avinguda de Francesc Macià fins al pavelló, ja que no té voreres, i la llum és 
insuficient, per això com a mesura de seguretat, prega que se senyalitzi el terra, 
perquè de nit quedi il·luminat tot el vial per on es circula. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, respon que el senyor Martorell té tota la 
raó en el tema de l’aparcament del Lluís Piquer, i explica que l’equip de govern té un 
projecte a executar en aquest espai, però que quan va començar el curs va ser 
prioritari endreçar l’entrada al col·legi. Hi estan treballant i està bastant avançada la 
idea de configurar una plataforma d’aparcaments en la resta de la zona i donar 
accessibilitat a la part de sota del pavelló. 

Aquest espai pot funcionar com aparcament i ha de permetre que els cotxes aparquin 
a la part de sota per evitar que la sortida torni a ser la mateixa que l’entrada. Aquesta 
és una mesura que s’ha d’aplicar per motius de seguretat. Per tant, sí que ha de 
funcionar com aparcament. 

És cert que la seva provisionalitat i els mals hàbits de molts ciutadans, que no entenen 
que l’esmentat espai està adequat per un nombre determinat de vehicles i no per més, 
genera conflictes més d’una vegada sobretot a l’entrada i la sortida de les escoles. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que la provisionalitat s’ha d’accelerar i es 
preveu concretar l’any que ve i tenir un pressupost definit per endreçar aquest espai 
que funciona com aparcament. Donar accessibilitat no només a la part de l’espai que 
queda ara, sinó a la part de sota, perquè hi haurà dues plataformes a dos nivells 
diferents per aparcar i evitar que la sortida sigui pel mateix lloc que l’entrada i evitar el 
caus circulatori que es produeix. 
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Cal algun tipus de tractament sobretot a la part de la tanca de l’escola per evitar el 
desnivell. En una reunió de coordinació a l’Àrea de Territori ja es va comentar, i es va 
decidir posar sauló. 

Pel que fa al caus circulatori, sol·licita als ciutadans que siguin una mica més cívics i 
indica que a l’aparcament caben un determinat nombre de vehicles, per això prega 
que no aparquin als passadissos, perquè després no poden sortir els cotxes. Un dia 
va veure a una regidora del consistori en una situació complicada, ja que no podia 
sortir de l’esmentat aparcament amb el cotxe i hi tenia una urgència. 

La presidència pren nota del prec sobre la senyalització del terra del pavelló. El 
regidor de Serveis comprovarà el tema dels escocells i respecte a la puntualitat en 
prenen nota i en cas necessari es faran les delegacions oportunes per complir amb els 
horaris. 

14.5. La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que referent a l’aparcament del 
Lluís Piquer prega que s’estudiï la possibilitat d’obrir-lo cap el pavelló, malgrat que es 
va tancar per perill, però prega que es busqui alguna solució, perquè entrar i sortir pel 
mateix lloc és complicat. Ja s’ha dit que s’està estudiant el tema, però és una qüestió 
que el seu grup també volia plantejar. 

14.6. La senyora Martí prega que s’estudiï la possibilitat de reordenar o posar un nou 
pas de vianants entre la gasolinera i el CAP o la Bendibérica, ja que en aquest indret 
es creen a vegades bastants problemes. 

14.7. La senyora Martí explica que el NOPP ha presentat una proposta de resolució 
sobre la vacuna contra el càncer d’úter. Com ja ha sortit reiteradament a la premsa a 
partir d’aquest any es vacunaran les nenes que tenen 12 anys contra el càncer d’úter, 
que és una malaltia que mata moltes persones. Unes 750 dones a tota Espanya, però 
ahir va sortir a la Vanguàrdia que és al voltant de 1.000. 

Continua explicant que com les competències sanitàries estan en mans de les 
comunitats autònomes, cada comunitat autònoma ha adoptat una postura diferent 
respecte a aquesta qüestió. La comunitat autònoma andalusa vacuna totes les nenes 
susceptibles de vacunar, entre 12 i 14 anys, d’altres comunitats com Catalunya, ha 
decidit implementar la vacunació només a les nenes de 12 anys, suposa que per 
raons de pressupost. És una bona mesura, perquè si s’aplica ara quedaran totes les 
nenes vacunades, però a Parets hi ha una població de nenes de 13 anys i 14 anys, 
que haurien de vacunar-se. 

La senyora Martí indica que és una vacuna cara de tres dosis, que val al voltant de 
500 €, per això proposa que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de subvencionar o 
ajudar en part a  la vacunació, perquè aquesta és una mesura positiva de gènere, i es 
passa de la teoria a la pràctica en la defensa de les dones.  Reitera que realitzar 
aquesta acció segur que seria una mesura positiva i de gènere molt important. 

El NOPP demana que s’estudiï la possibilitat de subvencionar o ajudar en part a la 
vacunació i utilitzar les dades del padró municipal de les quals es disposen, a fi 
d’insistir en aquest tipus de prevenció. Esperen que l’equip de govern sigui sensible a 
aquesta qüestió. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que respecte al pas de 
vianants, ha de dir que es convocarà una comissió informativa per explicar els 
projectes que es pensen executar i la intervenció urbanística per endreçar el tram que 
va des de la parada de l’autobús del que abans era l’antiga Bendibérica fins al CAP. 
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Indica que es preveu eliminar la zona d’aparcaments, perquè és un espai perillós de 
maniobra de sortida i es posarà una vorera ampla. També s’ha pensat en traslladar la 
parada d’autobús en direcció cap a Barcelona més al costat del CAP, perquè té una 
certa lògica, ja que hi ha un servei a prop i es recull la petició del NOPP, sobre un nou 
pas de vianants, perquè és veritat que entre el pas de vianants del costat de la 
benzinera i la rotonda del Pau Casals fins a l’avinguda de la Pedra del Diable hi ha un 
tram bastant considerable, en què no hi ha possibilitat de travessar la carretera. 
L’estudi tindrà en compte el prec efectuat pel NOPP i intentaran consensuar-lo amb 
els grups polítics. 

La regidora de Sanitat, la senyora Marquino, explica que referent al prec de la vacuna 
sobre el virus del papiloma humà, ha de dir que no es tracta d’una qüestió econòmica, 
sinó de competència i coneixement. Qui està en disposició de conèixer en profunditat 
les necessitats de vacunacions de la població en aquest cas infantil és el Departament 
de Sanitat, a qui aquesta regidora ha consultat i que ha rebut la informació necessària 
i concisa. És el Departament de Salut qui decideix que el més adequat és la 
vacunació preventiva del grup de les noies de sisè de primària que tenen entre 11 i 12 
anys, de la mateixa forma que el Departament de Sanitat Basc opta per vacunar les 
noies de primer d’ESO, entre 12 i 13 anys. La Comunitat Autònoma de Castella i Lleó 
vacuna les nenes de 14 anys i el Departament de Sanitat dels Estats Units recomana 
vacunar-les d’11 i 12 anys. 

La senyora Marquino posa la informació del Departament de Sanitat de la Generalitat, 
de la resta de comunitats esmentades i un dossier elaborat pel Grup de Malalties 
Infeccioses de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària a disposició 
dels grups municipals. 

La presidència indica que les preguntes que no s’han contestat en el Ple es 
respondran per escrit. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


