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

Caràcter: extraordinari 
Data: 4 de desembre de 2008 
Horari: de 21 a 21.45 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde 
Susanna Villa Puig, regidora 
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 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU  
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA  
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup PP 
Josep Maria Amorós Bosch, secretari accidental 
 
 

Excusa l’assistència 

Raquel García Mesa, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
 
 

Ordre del dia 

Serveis Generals 

1. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la Vila, any 2008. 

2. Acordar, si correspon, la resolució de les al·legacions i l’aprovació definitiva de la 
constitució de la Fundació “Creixem Llegint”, de titularitat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

 

Serveis Territorials 

3. Acordar, si procedeix, la verificació de la modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbana en el Polígon 1 de Can Fradera. 
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Abans de  passar a tractar els punts de l’ordre del dia, i prèvia la vènia, el secretari 
llegeix el manifest relatiu a l’atemptat comès ahir per la banda terrorista ETA, que té el 
literal següent: 

“Arran de l’atemptat comès ahir a Azpeitia, a Guipúscoa, on va perdre la vida 
l’empresari Ignacio Uría Mendizábal, volem fer palès el rebuig més absolut al 
terrorisme i refermar el nostre compromís amb la democràcia i la llibertat, uns valors 
que són patrimoni de tots els ciutadans que practiquen la convivència pacífica. 

Volem expressar el nostre sentiment de dolor i solidaritzar-nos amb els familiars i 
amics de la víctima, alhora que demanem la unitat de totes les forces democràtiques 
en la lluita contra el terrorisme. 

Ignacio Uría és la quarta víctima mortal d’ETA des de començament d’any i la primera 
que es produeix després de la detenció a França del màxim dirigent de l’organització 
terrorista. En aquesta ocasió, la banda ha volgut atemptar contra el representant d’una 
de les empreses constructores del tren d’alta velocitat al País Basc. 

Davant d’aquest nou atemptat, volem manifestar que res no justifica la violència, ni tan 
sols l’oposició a una infraestructura ferroviària que és clau per al futur d’Euskadi. 

Tot i la indignació que ens provoca aquesta acció criminal, fem una nova crida al 
diàleg i a la defensa de l’estat de dret, les llibertats i la democràcia. 

Seguint la convocatòria de concentracions silencioses que han fet la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, hem aturat 
uns minuts la nostra activitat per expressar el rebuig contra el terror i el menyspreu de 
la vida humana, i refermar-nos en la convicció que la pau continua sent l’únic camí per 
viure en llibertat. 

Parets del Vallès, 4 desembre de 2008” 
 

Desenvolupament de la sessió 

Serveis Generals 

1. Aprovar, si escau, la concessió de les Medalles de la Vila, any 2008 

Prèvia la vènia, pren la paraula el secretari, el qual explica que de conformitat amb 
l’acord que va adoptar la Junta de Portaveus el 3 d’abril de 2008, que proposa 
l’atorgament de les medalles de la Vila, any 2008, en favor dels senyors Joan Clos 
Matheu i Josep Ribas Fàbregas, i el Club Bàsquet Parets del Vallès, la Regidoria de 
Cultura i la Secretaria han instruït el corresponent expedient, en el qual queden 
acreditats els mèrits de les persones proposades com consta en la proposta, per això, 
i de conformitat amb el Reglament de distincions de l’Ajuntament es proposa l’adopció 
dels acords següents: 

1. Atorgar pels  motius que consten en la part expositiva d’aquesta proposta, i 
conjuntament amb allò que indica l’article 4 del Reglament de distincions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, les medalles de la Vila, any 2008, en favor de les 
persones i entitats següents: 

•  Joan Clos Matheu 
•  Josep Ribas Fàbregas 
•  Club Bàsquet Parets del Vallès 

2. Inscriure aquests acords en el llibre – registre corresponent, de conformitat amb el 
que estableix l’article 12 del referit Reglament. 
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La presidència informa que les esmentades medalles s’atorgaran el proper dimarts dia 
9 a les 19 h en el centre cultura de Can Rajoler i hi convida tots els membres del 
consistori a la seva assistència. Aprofita també per convidar tota la població a l’acte. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès l’acord de la Junta de Portaveus de data 3 d’abril de 2008, que proposa 
l’atorgament de les medalles de la Vila, any 2008, en favor dels senyors Joan Clos 
Matheu i Josep Ribas Fàbregas, i el Club Bàsquet Parets del Vallès. 

Vist l’informe emès al respecte per la instructora de l’expedient, que seguidament es 
transcriu: 

“Atorgament de les medalles de la Vila, any 2008 

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament va adoptar, el dia 3 d’abril de 2008, l’acord de proposar 
com a persones físiques o jurídiques, que s’han fet mereixedors de rebre la medalla de la Vila, 
any 2008, l’entitat Club de Bàsquet Parets del Vallès i els senyors Josep Ribas Fàbregas i 
Joan Clos Matheu. 

En el mateix acord, i de conformitat amb el que estableix el Reglament de distincions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, es va acordar nomenar instructora i secretari de l’expedient 
als que subscriuen, Sònia Lloret Mas (regidora de Cultura) i Josep Maria Amorós Bosch 
(secretari general accidental de l’Ajuntament). 

De conformitat amb aquest mandat s’ha instruït l’expedient d’acreditació dels mèrits, en els 
termes següents: 

Joan Clos Matheu 

Va néixer el 29 de juny de 1949 a la Torre de Malla. Els seus pares, 
Francesc i Maria, amb els avis Pere i Teresa, i el seu germà gran, Francesc, 
van arribar a Parets l’any 1943 des de Cardedeu. Miquel i Jaume també van 
néixer a Parets. La família Clos va habitar la Torre de Malla fins al 1953, 
quan van adquirir una casa a la finca de can Guasc.  

Joan Clos inicià la seva etapa escolar al col·legi Nostra Senyora de 
Montserrat. Va continuar l’ensenyament primari a les Escoles Nacionals, amb 
el mestre Pere Colomer. Després, els pares l’enviaren a estudiar als 
Salesians de Barcelona. 

Va estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona. Mentre 
estudiava, va exercir com a tècnic de radiologia a l’Hospital de Sant Pau. 
Va continuar la seva formació escollint l’especialització d’anestesista.  

El 1977 marxà a Edimburg per especialitzar-se en Salut Pública i 
Epidemiologia. També estudià medicina comunitària i gestió de recursos 
sanitaris a la Universitat de Barcelona i als Estats Units. 

Amb només 29 anys, va ser contractat per dirigir l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona.  

L'any 1979 es va integrar en el govern municipal de Barcelona com 
epidemiòleg i director dels Serveis Sanitaris.  

L’any 1981 va ser nomenat president de la Societat Espanyola d’Epidemiologia 
i de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, 
càrrecs que ocupà fins al 1991.  

L’any 1983 va entrar a formar part de la llista del PSC a las eleccions 
municipals i va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona i nomenat 
responsable de l'Àrea de Salut Pública. El 1987 va ser nomenat regidor del 
districte de Ciutat Vella, i el 1991, segon tinent d'alcalde. 

El 26 de setembre de 1997 substituí Pasqual Maragall com a alcalde de 
Barcelona. El setembre de 2006 deixà l’alcaldia per poder acceptar el càrrec 
de Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç. 
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El març de 2008, fou nomenat ambaixador d’Espanya a Turquia. 

Joan Clos Matheu està casat amb Àngels i és pare de dos fills. 

Tot i no viure a Parets del Vallès, Joan Clos ha visitat sovint la població. 
Va assistir al 50è aniversari de l’escola Nostra Senyora de Montserrat i fou 
pregoner a la Festa Major de 2004, any del milcentenari del municipi. 

 

Josep Ribas Fàbregas 

Va néixer el 19 de setembre de 1919 a Can Cot, on els seus pares, Joan i 
Maria, es van instal·lar quan van arribar des de Palafolls l’any 1902. La 
seva germana Teresa i altres dos germans que van morir prematurament van 
néixer al Maresme, però ell i els seus germans Narcís, Joan i Maria són 
naturals de Parets del Vallès.  

Pepet Ribas, tal com és conegut per tothom, va viure a Can Cot fins als anys 
vuitanta. En aquesta masia es va dedicar al treball de pagès com la resta de 
la seva família, tot i que els pares van voler que els fills rebessin una 
bona instrucció. Pepet va començar la seva formació amb el mestre Sadurní 
Jordana. Anys després, els pares el van matricular a l’Acadèmia Viñas de 
Mollet del Vallès. Té coneixements de comptabilitat, taquigrafia, català, 
castellà, francès i anglès. Contràriament, Pepet Ribas no tenia especial 
predilecció ni facilitat pel dibuix i la pintura. No obstant això, provenia 
de família d’artistes, el seu avi i el germà del seu avi pintaven, i també 
el seu germà gran, per qui Pepet sentia predilecció. 

La crida de l’art la va sentir per casualitat, ja de gran, quan va voler 
ajudar el seu nebot Cisco amb un treball per a l’escola. Primer va descobrir 
l’aquarel·la i, més tard, l’oli. Amb les primeres obres va muntar una 
exposició amb Jaume Carreras on va vendre el seu primer quadre al director 
de la Indústria Linera.  

Més endavant va ser seleccionat en un concurs per a joves artistes que va 
convocar la Diputació de Barcelona: el premi era l’organització d’una 
exposició en una sala d’art de Barcelona, on va exposar una vintena de 
quadres.  

Josep Ribas es considera, per sobre tot, un personatge dedicat a la pintura, 
amb un estil propi i molt particular que ell mateix anomena surrealisme 
místic. Bona mostra d’aquest estil és el recull La verge de Fàtima a Parets, 
del qual va editar 12.000 exemplars. En les obres que hi podem veure, s’hi 
reflecteix la profunda fe cristiana que l’ha acompanyat tota la vida. 

És un home tranquil, voluntariós i altruista, i ha col·laborat en molts 
projectes de diverses entitats de la població. Li agrada escoltar la ràdio i 
passejar pels carrers del poble, i acostuma a pintar durant un parell o tres 
hores al dia. 

 
Club Bàsquet Parets 

El Club Bàsquet Parets va iniciar el seu camí l’any 1932, tot i que no 
coneixem la data exacta de la seva fundació. El grup impulsor d’aquesta 
iniciativa el constituïa una colla de joves amants de l’esport, encapçalats 
pel rector Jaume Escudero. Inicialment, el camp de joc estava ubicat on 
actualment hi ha la Cooperativa Agrícola La Paretense. Més endavant, es 
traslladaria als terrenys de sota la plaça de la Vila, i el 1951 es va 
inaugurar el nou camp dels Horts del Rector. 

El primer equip de bàsquet de categoria juvenil es va inscriure a la 
Federació de Joves Cristians de Catalunya, i els partits enfrontaven equips 
vallesans. A partir de 1941, l’equip va participar en el campionat 
provincial d’Acció Catòlica (Bisbat de Barcelona). Posteriorment, aquest 
equip es va unir al del Frente de Juventudes per formar-ne un de sol, amb el 
nom de Club Bàsquet Parets, que participà al campionat de l’Organització 
Atlètic Recreativa, entre 1948 i 1952, quan es va clausurar la pista arran 
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d’un lamentable incident. El club es va veure obligat a canviar el nom pel 
d’Agrupació Esportiva Urgell i finalment es va dissoldre el 1958.  

Quinze anys més tard, van ser les dones les responsables del renaixement de 
l’equip: un grup d’alumnes del col·legi Ntra. Sra. de Montserrat van 
reiniciar el bàsquet i, uns mesos després, es va recuperar l’equip masculí a 
la lliga de l’OAR.  

L’any 1975, es va refundar el club amb el nom de Basket Club Parets, i el 
1979 es va inscriure a la Federació Catalana de Basquetbol, on participà al 
campionat provincial masculí, i creà una secció de minibàsquet. Des de la 
represa, el camp de joc oficial ha estat el Pavelló Municipal d’Esports. 

El 1991, el Basket Club Parets i l’ASOVEEN Club de Bàsquet van decidir unir 
esforços i formar un sol equip. 

L’any 2000, el CB Parets presentava un espectacular estol de 17 equips, i 
apostava fermament per l’esport base amb l’Escola de Bàsquet.  

En els darrers anys, el bàsquet a Parets ha esdevingut un esport de 
referència,  sobretot quan la temporada 2006-2007 va arribar a competir amb 
vint-i-cinc equips. 

L’any 2007, el Club Bàsquet Parets ha celebrat el seu 75è aniversari. 

Considerant, per tot l’exposat, que en les referides persones i entitats concorren els mèrits per a 
l’atorgament de les medalles de la Vila, d’acord amb allò que estableix l’article 4 del Reglament de 
distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès, els que subscriuen proposen a l’Alcaldia, per tal que ho 
elevi al Ple, l’atorgament de les medalles de la Vila, any 2008, en favor de: 

•  Joan Clos Matheu 

•  Josep Ribas Fàbregas 

•  Club Bàsquet Parets del Vallès” 

Considerant, vist el contingut de l’informe que s’ha transcrit i de conformitat amb el 
que estableix l’article 8 del Reglament de distincions de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, correspon al Ple corporatiu l’atorgament de les medalles de la Vila. 

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Atorgar pels  motius que consten en la part expositiva d’aquesta proposta, i 
conjuntament amb allò que indica l’article 4 del Reglament de distincions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, les medalles de la Vila, any 2008, en favor de les 
persones i entitats següents: 

•  Joan Clos Matheu 

•  Josep Ribas Fàbregas 

•  Club Bàsquet Parets del Vallès 

2. Inscriure aquests acords en el llibre – registre corresponent, de conformitat amb el 
que estableix l’article 12 del referit Reglament. 

 

2. Acordar, si correspon, la resolució de les al·legacions i l’aprovació 
definitiva de la constitució de la Fundació “Creixem Llegint”, de titularitat 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, el secretari explica que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 25 de 
setembre de 2008 va aprovar, entre d’altres acords, la constitució de la Fundació 
“Creixem Llegint” i també el projecte d’estatuts com mana el Codi civil Català. Després 
d’aquests acords el grup municipal NOPP va formular una sèrie d’al·legacions, que 
han estat objecte de resposta des del punt de vista jurídic per part de la Secretaria. 
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Concretament i succintament, respecte a la primera al·legació, que fa referència 
bàsicament al fet que s’oposen a la creació d’una fundació privada per gestionar una 
biblioteca pública, indica que Can Butjosa passarà a ser una biblioteca privada, ja que 
les fundacions són organismes regulats pel llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
Des de Secretaria i resumidament s’ha indicat que la fundació que es constitueix no 
és una fundació privada, sinó una fundació pública, en els termes de l’article 331 del 
Codi Civil Català. 

És significatiu en aquest sentit que la fundació rep la denominació de Fundació 
Pública “Creixem Llegint”. Així consta a l’article 1 de la Proposta d’Estatuts, tot això de 
conformitat amb l’esmentat precepte i també amb l’ordinal 331.9 del mateix Codi civil 
català. 

En aquest sentit es pot dir, en conclusió, que el fet que la Biblioteca passi a ser 
gestionada per una fundació pública no implica en cap cas que el servei esdevingui 
privat, ja que el titular de la Fundació és l’Ajuntament, el qual opta per una 
determinada forma de gestió, que se sotmet a un determinat marc legal. 

El que determina el caràcter públic o privat del servei és la seva titularitat i no la forma 
de prestació. 

En les al·legacions assenyalades en les lletres B i C, que fan referència a la situació 
econòmica general i del compromís signat amb la Generalitat, en relació a la 
contenció de la despesa, indicar que la constitució de la Fundació no ha de suposar 
major despesa ordinària per l’Ajuntament que la que es destina actualment a la 
Biblioteca Can Butjosa, ja que el que farà la Fundació serà assumir la gestió que du a 
terme actualment l’Ajuntament mitjançant els seus propis serveis. En tot cas indicar 
que per tractar-se la Fundació d’una entitat sense afany de lucre, s’obre la possibilitat 
d’obtenir recursos per via d’aportacions empresarials bonificades fiscalment. 

En la tercera al·legació, assenyalada amb la lletra D), s’efectuen una sèrie de 
comentaris en el sentit que es considera més adient que la biblioteca passi a formar 
part de la Xarxa de la Diputació de Barcelona i no que es constitueixi com a Fundació 
Pública, al·legant motius de coordinació institucional. Al respecte es respon que no hi 
ha cap motiu que impedeixi que la coordinació institucional es pugui instrumentar, 
mitjançant conveni o en la forma que es consideri, entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació, no sent per tant necessària la seva integració en la xarxa provincial, atès el 
fet diferencial que té aquesta biblioteca, com posa de manifest el grup municipal 
NOPP en la seva al·legació. 

Pel que fa a les al·legacions assenyalades en les lletra E) i F), referents a la pretesa 
manca de participació d’escriptors i entitats del poble i la manca de majoria de 
l’Ajuntament en el si del Patronat, indicar, en primer terme, que la participació 
d’entitats i escriptors del poble s’instrumentarà mitjançant la seva participació en el 
Consell Assessor que regula l’article 18 de la proposta d’estatuts que té representació 
al Patronat i, això, amb independència que en el Patronat també  hi  té representació 
l’Assemblea de Nens Bibut, que és l’entitat del poble més directament vinculada a la 
biblioteca. Pel que fa a la segona qüestió i en relació amb el comentari que en no 
haver-hi majoria pública en el Patronat es poden prendre decisions que no responguin 
a l’interès públic, indicar que això no és possible, per dos motius:  el primer perquè 
l’obligatorietat quant a la presa de decisions vinculades a l’interès públic ve 
determinada per l’objecte fundacional que es recull en l’article 3 de la proposta 
d’estatuts i, segon, perquè l’Ajuntament té la facultat de dissoldre la Fundació com 
indica l’article 23 de la proposta d’estatuts en el cas que considerés que l’actuació del 
Patronat no s’ajusta a les finalitats estatutàries. 
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Per tot això, es proposa al Ple desestimar per aquests motius les al·legacions 
formulades pel grup municipal Nova Opció Per Parets, respecte als acords del Ple de 
data 25 de setembre de 2008, pel qual es van aprovar, entre d’altres, la constitució de 
la Fundació “Creixem Llegint” de titularitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, així 
com el seu projecte d’Estatuts. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, que vol 
comentar àmpliament les al·legacions presentades i justificar les raons que van induir 
a aquest fet. Si bé és veritat que es tracta d’una Fundació pública, perquè ho són els 
recursos i el personal, i per tant compleix un dels apartats que preveu el Codi civil 
respecte al tema de la Fundació pública, el que també és veritat és que la gestió serà 
privada, perquè la seva regulació és a partir del Codi civil i tothom sap que les 
relacions que regula el Codi civil sempre són relacions privades. Malgrat que la 
titularitat sigui pública el sistema de gestió serà privat, perquè es regula pel Codi civil. 

Hi ha un altre element que destaca la privacitat de la Fundació, que és la constitució 
del Patronat. Més endavant es referirà, però pot dir en el Patronat el proposen onze 
membres, dels quals només quatre formen part de l’Administració Pública. Tots els 
altres són entitats o persones privades, per tant es destaca el seu aspecte de 
privacitat de la gestió. 

El NOPP va presentar una segona al·legació relativa a què cal pensar en reduir 
organismes i despeses, atesa l’actual situació de crisi econòmica. Sembla bastant 
extemporani crear una Fundació que suposa i suposarà més despesa. La creació 
d’una Fundació no s’ajusta al que hauria de ser un criteri de contenció de la despesa 
pública. Això és així encara que es vulgui defensar i dir que la Fundació funcionarà 
amb els mateixos recursos que fins ara. No pot ser així si es volen complir les finalitats 
per les quals es crea la Fundació, que són diverses i a les quals es referirà més 
endavant. 

La senyora Martí indica que no es pot dir que s’invertiran els mateixos diners que 
actualment gestiona l’Ajuntament dins de la Fundació. Si es volen complir els objectius 
i les finalitats de la Fundació no serà així, llevat que es busquin altres tipus de fonts de 
finançament, que en tot cas estan per veure i per venir, que no estan sobre la taula ni 
contingudes en els estatuts. 

Una tercera al·legació que considera fonamental és el fet que s’ha complert no fa 
gaire una de les peticions que tots els grups polítics han demanat reiteradament, com 
és evitar duplicitats en qualsevol tipus de gestió entre administracions. 
Afortunadament fa poc la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van 
arribar a un acord per finançar i coordinar les biblioteques. Un acord que és modèlic i 
molt interessant, perquè es van repartir de la manera següent. La Diputació que té 
més biblioteques locals, es queda les biblioteques locals, les gestiona i les finança i la 
Generalitat de Catalunya que també té algunes biblioteques locals, com la de Can 
Butjosa de Parets, que gestioni només les biblioteques grans i les biblioteques 
nacionals de Catalunya. Un acord molt lògic, ple de sentit comú i en la línia de la 
coordinació institucional, que permet estalviar en tots els sentits donant el mateix 
servei. 

El NOPP creu que seria bo que una vegada que finalitzi l’acord existent signat entre 
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que posi fi i termini al seu finançament, una 
vegada aquest conveni deixi d’existir la Biblioteca de Can Butjosa passi a la Xarxa de 
la Diputació, i que mantingui les seves característiques d’infantil i juvenil, cosa 
perfectament possible, ja que es dóna en altres biblioteques d’altres municipis que 
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tenen alguna singularitat, com és el cas d’alguna biblioteca dedicada al ferrocarril o a 
d’altres qüestions. Aquest és un tema perfectament possible. 

La senyora Martí continua explicant que el seu equip ho ha comentat a una persona 
de la Diputació i ha reflectit que això és totalment possible, per això no s’hi val dir que 
el conveni convertiria a la Biblioteca de Can Butjosa en una biblioteca igual que les 
altres, ja que es tracta que passi a la Xarxa de la Diputació mantenint les mateixes 
característiques i donant el mateix tipus de servei que ha fet fins ara, perquè la 
reposició de fons és un tema costós. Reposar llibres, canviar-los, i estar al dia no és 
fàcil, sinó es forma part d’una xarxa on hi hagi persones que tècnicament adoptin uns 
determinats criteris i es mantingui la biblioteca amb una certa qualitat. Per tant, 
aquesta reposició de fons es garantiria i asseguraria si la biblioteca continua formant 
part de la Xarxa de la Diputació, que és un fet perfectament possible i viable i no cal 
fer invents de Fundació. 

Una altra al·legació entrant ja en el contingut dels Estatuts, ha de dir que és molt 
sorprenent que en el Patronat de la Fundació no hi hagi cap escriptor ni entitat del 
poble relacionades amb activitats infantils i juvenils o bé altres entitats locals, que n’hi 
ha moltes i diverses, per tant tenint en compte que la biblioteca és d’àmbit local i no 
pas d’àmbit nacional de Catalunya ni de fora de Catalunya, ha vist que en el Patronat 
hi ha persones de fora, fins i tot de Catalunya. 

No s’hi val dir que les entitats i els escriptors del poble estaran al Consell Assessor, 
perquè aquest Consell no té facultats executives, només té facultats d’assessorar i 
resultaria bastant curiós que un escriptor de Parets assessorés un escriptor de 
Valladolid, en l’àmbit d’una biblioteca local, si més no és xocant. És més lògic que un 
escriptor de Parets estigui al Patronat i si cal l’escriptor de Valladolid o d’algun altre 
lloc, perquè es pot considerar una persona molt vàlida per les raons que sigui i que 
estigui al Consell Assessor. Tot això ho diu sense menys tenir la qualitat que 
pressuposa i sap que tenen totes les persones que es proposen en el Patronat. Quan 
diu això no vol menys tenir la qualitat personal de cap de les persones que es 
proposen al Patronat, però sí que vol fer aquesta reflexió en veu alta, sobre que és 
una qüestió bastant xocant. 

La senyora Martí continua explicant que una altra al·legació tracta sobre el contingut 
dels Estatuts i la composició del Patronat. El Patronat com es pot llegir en els Estatuts 
té onze membres, i només quatre formen part de l’Administració Local. Això vol dir 
que predominen en el Patronat les persones o els representants d’entitats privades 
per sobre de la representació pública. Si es volen complir les finalitats del Patronat, 
que són entre d’altres, crear un museu del llibre o una editorial, pregunta com es 
pensa controlar des de l’Ajuntament aquesta qüestió si només hi ha quatre 
representants de l’Administració i la resta són membres privats o particulars. Això ho 
ha fet l’equip de govern perquè vol reforçar encara més que es tracta d’una Fundació 
privada en tots els sentits. 

Fa menció específica en la composició del Patronat un representant de l’Assemblea 
dels Nens Bibut. En la proposta es diu que és una entitat del poble, però al NOPP no li 
consta que aquesta entitat estigui en el llistat ni en la web que avui té l’Ajuntament en 
què figura el llistat d’entitats. Aquesta entitat no hi és, potser perquè jurídicament no 
està constituïda i si jurídicament no està constituïda no pot ser Patró. Si és una 
assemblea no és una associació, i no podrà ser Patró mentre l’Assemblea de Nens 
Bibut no tingui personalitat jurídica i no pot formar part del Patronat. Aquest és un altre 
dels inconvenients de la formació del Patronat. Hauria estat lògic que la majoria del 
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Patronat estès format per representants de l’Administració i sobretot que formessin 
part escriptors i entitats del poble. 

El NOPP ha presentat aquestes al·legacions plenes de sentit comú, que s’havien de 
posar sobre la taula, ja que s’havien de considerar totes aquestes qüestions. Per 
l’exposat no creu oportú procedir a la creació d’aquesta Fundació, perquè no cal fer 
invents cars i innecessaris. 

El NOPP s’oposa a la creació de la Fundació i proposa incloure a la Xarxa de la 
Diputació aquesta biblioteca quan s’acabi el termini del conveni amb la Generalitat de 
Catalunya, mantenint les característiques de juvenil i infantil de la biblioteca, ja que 
s’estalviarien molts diners i el seu funcionament continuaria sent fantàstic com fins 
ara. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que en el seu dia CiU es va abstenir en 
aquest punt bàsicament perquè no tenia gaire clar que la fórmula de Fundació fos la 
més adient i continua mantenint que vol elaborar un estudi diferent i buscar altres 
fórmules que permetin continuar tenint la Biblioteca de Can Butjosa com a referent a 
Parets. Repeteix que la biblioteca ha estat i que continuarà estant capdavantera en la 
gestió i en la seva finalitat de formació dintre del món local. Per això CiU discrepa que 
la fórmula de la Fundació sigui la millor, i continua mantenint l’abstenció. 

El regidor d’ICV-EUA, el senyor Tarrés, vol explicar la posició del seu grup respecte a 
la Fundació “Creixem Llegint”. Reitera en primer lloc, que tal com es va explicar en el 
moment que es va presentar la proposta d’aprovació inicial, aquesta és una aposta 
estratègica d’aquest govern. CiU parlava i recollia una realitat com és que la Biblioteca 
Infantil i Juvenil de Can Butjosa avui és un referent. És una biblioteca amb una 
singularitat que fa que no només tingui un bon moment, una gran trajectòria i un gran 
bagatge, enormes possibilitats de futur i enormes perspectives mirant endavant i volen 
creure que el que fan és el més encertat i per creure-s’ho el que estan fent és 
constatar i copsar la realitat. La realitat és que quan es va fer l’aprovació es va passar 
a informació pública i en aquest període ningú en el municipi ni fora d’ell té cap dubte 
que la Fundació sigui una bona eina. Només hi ha hagut una sola al·legació d’un grup 
polític i la portaveu en la seva intervenció ha explicat una sèrie d’al·legacions, que la 
Secretaria General ha respost jurídicament, i aprofita per felicitar-la pel treball realitzat, 
ja que ha dissipat tota una sèrie de dubtes que podien haver sorgir d’una mera i 
simple lectura de les al·legacions. 

El senyor Tarrés vol explicar un fets evidents, malgrat que succintament el secretari ja 
ho ha fet, però com a grup polític creu que val la pena destacar que es tracta de la 
coordinació entre administracions. Tal com ha dit la portaveu del NOPP és important 
que hi hagi aquesta coordinació institucional entre les diferents administracions. El fet 
que hi hagi una administració no és cap problema perquè la biblioteca i la Fundació 
tinguin  aquesta coordinació amb les administracions públiques tal com ha estat fins 
ara. 

En segon lloc, és interessant recollir un tema capdal com és la titularitat. Es diu que és 
una Fundació privada, es reitera que no només és una Fundació privada, sinó que és 
un invent i l’equip de govern defensa el caràcter públic de la Fundació i aquest 
caràcter públic no es perd. Si hagués alguna mena de dubte, ha de dir que la pròpia 
Fundació porta per nom Fundació Pública i després “Creixem Llegint”, per tant queda 
fora de tot dubte després de l’informe emès per la Secretaria General, que la Fundació 
és de titularitat pública i que en darrera instància l’Ajuntament és el titular de la 
Fundació.  
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En referència a la intervenció de la representant del NOPP, estan d’acord amb la 
necessitat de la contenció de la despesa. Si fan una reflexió sobre aquest punt ha de 
dir que han sabut trobar un instrument per contenir la despesa, que permet estalviar i 
intenta obrir noves perspectives a aquest servei. 

Diu el tema de la despesa per una cosa molt senzilla, i és que pel fet que la titularitat 
no es perdi, que el cost econòmic per l’Ajuntament sigui el mateix que fins ara i que 
s’obre la porta a què determinats sectors facin inversions culturals en aquest àmbit i a 
través de la pròpia Fundació, dissenya i plasma l’opció de dir no només que es tenen 
els recursos que tenien fins ara, sinó que s’obre la perspectiva a noves aportacions 
que incrementen les noves possibilitats que puguin sorgir de la biblioteca a través de 
la gestió de la Fundació. 

El senyor Tarrés insisteix en el fet que la Fundació és una bona eina, és una proposta 
estratègica de futur important, que espera que es consolidi, i que realment garanteixi 
que d’aquí en endavant no només s’obtindrà el que han conegut, sinó nous reptes que 
la biblioteca tiri endavant. És una oportunitat i vota a favor de desestimar les 
al·legacions, que són extemporànies, i de la constitució de la Fundació “Creixem 
llegint”. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions: 2 (CiU) 

Per tant i atès que, 

Vist l’escrit d’al·legacions amb número de registre d’entrada 12369 i data 29 d’octubre 
de 2008, presentat pel grup municipal NOPP respecte a l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 25 de setembre de 2008, que acordava gestionar la Biblioteca de Can 
Butjosa mitjançant la Fundació  “Creixem Llegint” així com els seus estatuts. 

Vist l’informe emès pel secretari General, que seguidament se transcriu: 

“Assumpte: resolució de les al·legacions formulades pel Grup Municipal 
Nova Opció per Parets (NOPP) respecte de l’aprovació inicial de la 

constitució de la Fundació Creixem Llegint i els seus estatuts. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 
2008, va aprovar, entre d’altres, i amb els vots favorables del Grups 
PSC, ICV-EUA i PP, l’abstenció del Grup CiU   i el vot contrari del 
Grup NOPP, els següents acords:  

1. Modificar la forma de gestió de la Biblioteca Can Butjosa en el 
sentit que passarà de ser gestionada directament per l’organització 
ordinària de l’Ajuntament a ser gestionada sota la forma de Fundació 
Pública en els termes que estableix el Títol III de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques. 

2. Aprovar la constitució de la Fundació “Creixem Llegint”, de 
titularitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

3. Aprovar el projecte d’Estatuts de la Fundació “Creixem Llegint”, 
que seguidament es transcriu: (Van ser objecte de transcripció en la 
proposta) 
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4. Facultar l’alcalde per a l’atorgament de la carta fundacional, així 
com per a la realització de totes aquelles actuacions que siguin 
necessàries en ordre a la valida constitució de la Fundació. 

5. Sotmetre els precedents acords a informació pública per un termini 
de 30 dies mitjançant anunci en el BOPB, DOG, Tauler d’Edictes de la 
corporació i WEB municipal, en el benentès que si durant aquest 
termini no es formulen al·legacions o suggeriments al respecte els 
acords s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’acte 
exprés al respecte. 

En el termini d’informació pública s’ha rebut, en data 4 de novembre, 
un únic escrit d’ al·legacions, formulat pel Grup NOPP. 

En el referit escrit es formulen les següents al·legacions, que son 
objecte, correlativament, de resposta: 

a) En la primera, assenyalada amb la lletra A), manifesten que 
s’oposen a la creació d’una Fundació Privada per gestionar una 
biblioteca pública. Can Butjosa passarà a ser una biblioteca 
privada ja que les fundacions són organismes regulats pel llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya. 

En relació amb aquesta al·legació, el primer que s’ha de dir es 
que res no impedeix jurídicament que un servei municipal, més si 
es tracta d’un servei de caràcter socio-educatiu, sigui 
gestionat de forma directa mitjançant la constitució d’una 
Fundació; en aquest sentit l’habilitació legal la trobem en 
l’article 331-2 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya 
(CCC), que habilita a les administracions i, per tant als ens 
locals, per a constituir persones jurídiques d’aquest naturalesa 
per a la gestió dels seus interessos. El fet d’optar per aquesta 
modalitat de gestió o una altra, sigui directa o indirecta, 
resulta, en principi, de la potestat d’autoorganització de l’ens 
(article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local –LRBRL-) i del caràcter del servei a 
prestar, en el sentit de si suposa una activitat de naturalesa 
econòmico-mercantil o no.   

Respecte de l’al·legació i pel que s’ha expressat en el paràgraf 
anterior, el primer que s’ha de dir és que la Fundació que es 
constitueix no és una Fundació Privada si no una Fundació 
Pública en els termes de l’esmentat precepte del CCC, sent 
significatiu en aquest sentit el fet que la Fundació que ens 
ocupa rep la denominació de “Fundació Pública Creixem Llegint” 
(article 1 de la proposta d’estatuts), de conformitat amb 
l’esmentat precepte i també amb l’ordinal 331-9, del mateix CCC. 

En segon terme indicar que el fet que la biblioteca passi a ser 
gestionada per una Fundació Pública no implica, en cap cas, que 
el servei esdevingui privat, ja que el titular de la Fundació és 
l’Ajuntament, el qual opta per una determinada forma de gestió 
que sotmet a un determinat marc legal. El que determina el 
caràcter públic o privat del servei és la titularitat del mateix 
i no la forma de prestació. 

b) Quant al que s’expressa  en les al·legacions assenyalades amb 
les lletres B) i C), indicar que  es tracta de mers comentaris 
respecte de la situació econòmica general i del compromís signat 
amb la Generalitat, sense que es formuli cap mena de petició o 
suggeriment. En tot cas indicar que la constitució de la 
Fundació no ha de suposar major despesa ordinària per 
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l’Ajuntament que la que es destina actualment a la Biblioteca 
Can Butjosa, ja que el que farà la Fundació serà assumir la 
gestió que du a terme actualment l’Ajuntament mitjançant els 
seus propis serveis. En tot cas indicar que per tractar-se la 
Fundació d’una entitat sense afany de lucre, s’obre la 
possibilitat d’obtenir recursos per via d’aportacions 
empresarials bonificades fiscalment. 

c) En la tercera al·legació, assenyalada amb la lletra D), 
s’efectuen una sèrie de comentaris en el sentit que es considera 
més adient que la Biblioteca passi a formar part de la Xarxa de 
la Diputació de Barcelona i no que es constitueixi com a 
Fundació Pública, al·legant motius de coordinació institucional. 
Al respecte s’ha de respondre que no hi ha cap motiu que 
impedeixi que la coordinació institucional es pugui 
instrumentar, mitjançant conveni o en la forma que es consideri, 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació, no sent per tant 
necessària la seva integració en la xarxa provincial, atès el 
fet diferencial d’aquesta biblioteca, com posen de manifest en 
la pròpia al·legació. 

d) En relació amb el que s’indica en les al·legacions assenyalades 
en les lletra E) i F), referents a la pretesa manca de 
participació d’escriptors i entitats del poble i la manca de 
majoria de l’Ajuntament en el si del Patronat,  indicar, en 
primer terme, que la participació d’entitats i escriptors del 
poble s’instrumentarà mitjançant la seva participació en el 
Consell Assessor que regula l’article 18 de la proposta 
d’estatuts que té representació al Patronat i, això, amb 
independència que en el Patronat també  hi  té representació 
l’Assemblea de Nens Bibut, que és l’entitat del poble més 
directament vinculada a la biblioteca. Pel que fa a la segona 
qüestió i en relació amb el comentari de que al no haver-hi 
majoria pública en el Patronat es poden prendre decisions que no 
responguin a l’interès públic,  indicar que això no és possible, 
per dos motius:  el primer perquè l’obligatorietat quant a la 
presa de decisions vinculades a l’interès públic ve determinada 
per l’objecte fundacional que es recull en l’article 3 de la 
proposta d’estatuts i, segon, perquè l’Ajuntament té la facultat 
de dissoldre la Fundació (ex. article 23 de la proposta 
d’estatuts) en el cas que considerés que l’actuació del Patronat 
no s’ajusta a les finalitats estatutàries. 

Per tots aquests motius, el que subscriu entén que procedeix 
desestimar les al·legacions formulades pel Grup Nova Opció Per Parets, 
respecte de la constitució de la Fundació Pública Creixem Llegint.” 

El Ple de l’Ajuntament per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Desestimar, pels motius que consten a l’informe que ha estat objecte de 
transcripció en la part expositiva d’aquesta proposta, les al·legacions formulades pel 
grup municipal NOPP, respecte als acords del Ple de data 25 de setembre de 2008, 
pels quals es van aprovar, entre d’altres qüestions, la constitució de la Fundació 
“Creixem llegint”, així com els seus estatuts. 

2. Aprovar definitivament la constitució de la Fundació “Creixem llegint”, de titularitat 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès, així com el seu projecte d’estatuts. 
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Serveis Territorials 

3. Acordar, si procedeix, la verificació de la modificació puntual del Pla 
general d'ordenació urbana en el Polígon 1 de Can Fradera 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica 
que el present punt tracta sobre adaptar el Text refós proposat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, per tal de recollir les cessions de sòl corresponents a la 
parcel·la 1, segregada de l’ARE de Can Fradera, destinats a l’ús de sistemes d’espais 
lliures i equipaments, amb una superfície de 1.622 m2, d’acord amb l’exposat a la 
darrera comissió informativa del dimarts. 

L’equip de govern amb l’ànim de disposar de més patrimoni interpreta formalment que 
les cessions ja estaven incloses dins de l’àmbit d’actuació de l’ARE, que no es van 
preveure en la darrera modificació, que va impulsar l’equip de govern per a la 
construcció de 60 habitatges socials de promoció municipal. 

La darrera modificació realitzada pretén segregar la parcel·la per evitar el tràmit, 
possiblement més lent, que comportarà desenvolupar el Pla director de l’ARE i 
intentar donar resposta a l’impuls i la promoció dels habitatges públics, que s’han 
sortejat i que per tant tenen destinataris. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que és una petita modificació. La Comissió 
Territorial d’Urbanisme la dóna per aprovada definitivament, inclosa aquesta 
modificació, que interpreten com una petita correcció de tràmit per incloure la cessió 
del sòl que recull la mateixa resolució. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, valora positivament que s’entengui que es 
poden equivocar. Des de la seva posició no van veure en el seu moment que es podia 
segregar la UP1 per construir els habitatges pactats. Les cessions s’havien de fer 
directament i no es poden repercutir en tot el projecte, fet que no van veure. 

Entenent que des dels serveis tècnics no hi ha hagut cap altra voluntat que fer-lo 
d’aquesta manera a fi que el poc patrimoni que es té es pugui conservar el màxim 
possible. Creu que no hi ha hagut malícia en aquests aspectes i valora molt 
positivament que l’equip de govern hagi estimat que ha estat així. Valora que la 
Comissió d’Urbanisme aprovi definitivament l’ARE, i faci aquest petit matís, que és 
estrictament jurídic, i demana que l’Ajuntament realitzi aquest pas, que és el Text 
refós per recollir la modificació, fer les cessions corresponents i amb la voluntat de 
consens que ha manifestat CiU, començar els habitatges que ja han estat adjudicats, 
que la ciutadania espera, i que han de ser una realitat al més aviat possible. 

El senyor Martorell indica que és positiu que s’hagi pogut veure aquest petit detall, i 
l’Administració també ho ha vist així, ja que l’ha aprovat, llevat d’aquest petit requisit 
legal que s’ha de fer. CiU vota a favor, ja que és lògic i amb la llei a la mà és 
conseqüent. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que el seu grup dóna el seu vot 
favorable a l’aprovació de la segregació del tema de Can Fradera, tot i que farà 
algunes matisacions respecte a aquesta qüestió, el NOPP vota a favor perquè es 
puguin superar totes les dificultats i els habitatges de protecció oficial de Can Fradera 
siguin una realitat. 

Respecte a la modificació que es proposa és una modificació que afegeix una part 
d’equipaments i espais verds, que la nova Llei d’urbanisme obliga a incorporar-los al 
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sòl urbà i que en el seu moment no es va fer. Ara es corregeix i s’afegeix. Només té 
una petita matisació que és difícil d’explicar, sobre el cost econòmic, ja que els 
equipaments i els espais verds són un valor que s’han de sumar al cost del solar. És a 
dir, si el solar fos d’un particular, aquest hauria de comprar les zones verdes i els 
equipaments. La sort que es té és que aquest sòl és de l’Ajuntament. 

Feta aquesta observació real i que l’objectiu que es vol aconseguir és la construcció 
dels habitatges de protecció oficial, cal tirar endavant, tot i que encara queden més 
passos per fer, encara que han fet molts, encara queda pendent la reparcel·lació de la 
zona i amb l’aprovació avui del Text refós no s’acaba. Procedeix ja l’atorgament de la 
llicència per començar les obres i entremig encara queda un pas pendent com és una 
petita reparcel·lació. 

La senyora Martí indica que el NOPP vol fer alguna reflexió sobre els habitatges de 
protecció oficial i lamenta tot el procediment que ha seguit el tema des del seu inici, 
perquè com ja ha denunciat i dit diverses vegades, entén que el procediment ha estat 
inadequat, ja que en tot aquest procediment s’ha posat abans el carro que els bous. 
És a dir, es van adjudicar uns habitatges que no existien, que no existia ni el solar, 
que no existia res i es va realitzar aquest sorteig en plena campanya electoral. Ara 
estan a punt de celebrar el segon aniversari del sorteig d’una cosa que encara no 
existeix. És un tema molt seriós, que ha creat falses expectatives a molta gent que de 
bona fe es va presentar al sorteig i han passat dos anys i tot el tema està encallat. 
Avui es resol una pedreta més, però encara hi ha més. 

Tot el procés s’ha fet equivocadament i sobretot les vegades que s’ha intentat donar 
explicacions als ciutadans, aquestes no han estat encertades, perquè s’ha anunciat 
diverses vegades que les obres es començaven i les obres no es comencen i encara 
no poden començar, perquè s’han de donar altres passos. 

El NOPP lamenta com s’està portant tot el procés, encara que el seu grup no vol 
entorpir cap dels procediments i ha votat a favor les vegades que s’ha plantejat el 
tema en el Ple per resoldre qüestions urbanístiques. 

La senyora Martí demana l’equip de govern, atès que es torna a parlar d’aquest tema 
sense que es vegin les obres dels habitatges, que reconegui públicament que el 
procés ha estat equivocat en la qüestió del sorteig, perquè s’han creat unes 
expectatives falses d’un tema com és l’habitatge, que és molt seriós. 

L’equip de govern hauria de demanar disculpes per com s’ha portat a terme aquesta 
qüestió i de la mateixa manera que es va fer un acte informatiu amb molta pompa en 
el moment del sorteig, ara també s’hauria de tenir la suficient valentia com per fer un 
acte públic per explicar la situació i com està i si cal estudiar i replantejar el tema, 
perquè potser les persones que en aquell moment van concórrer al sorteig, avui 
poden haver canviat moltes de les seves circumstàncies, no només de les persones 
que van sortir afortunades en un sorteig amb un ordre de relació, sinó també de les 
que van quedar fora. Igual totes les seves circumstàncies han canviat, com també han 
canviat les possibles opcions de ciutadans del municipi, que en aquells moments 
tenien 16 anys i ara en tenen 18 anys, i algunes de les bases els poden afectar. 
S’hauria de fer una reflexió seriosa per explicar com ha anat el procediment urbanístic. 
Intenten salvar un dels passos que ha de portar a l’inici de les obres dels habitatges i 
seria bo que tots hi reflexionessin, s’informés als ciutadans i es fes un replantejament. 

La senyora Martí indica que el sorteig va ser un error, ja que es va sortejar una cosa 
que no existia i en dret mercantil això no és possible fer-ho, perquè quan un particular 
construeix un bloc de pisos o unes cases i les vol adjudicar necessita forçosament 
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disposar del solar i de la llicència d’obres i sinó no pot anar al notari a efectuar les 
gestions per a la seva adquisició. Per tant, procedimentalment hi ha un error des de 
l’inici, que considera lamentable. En qualsevol cas el NOPP vota a favor d’aprovar que 
els solars es declarin de sòl urbà i s’elabori el Text refós a fi de continuar caminant per 
aconseguir l’objectiu que es vol, que és la construcció dels habitatges de Can Fradera 
i que després es puguin construir molts més. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que el cost econòmic del solar no 
seria tal sinó es volguessin construir 60 habitatges. El cost del solar dóna la 
possibilitat de construir 60 habitatges. Sense els 60 habitatges el valor real del sòl no 
és res. El cost del sòl és una mica complex d’explicar, com molt bé ha dit la 
representant del NOPP. És veritat que vist des de fora es pot fer la valoració que ha 
efectuat la representant del NOPP, però no és així. Reitera que el cost del sòl dóna la 
possibilitat de construir 60 habitatges, i sinó es fessin el cost no seria aquest. 

Respecte al tema de la reparcel·lació i la llicència, explica que la llicència per construir 
els habitatges s’obtindrà al mes de desembre, perquè la reparcel·lació és molt petita i 
es realitzarà de seguida. 

El senyor Lucio Gat indica que no han de reconèixer errors, els errors són una 
apreciació gens objectiva de la representant del NOPP, amb la qual no coincideix com 
tampoc coincideix moltíssima gent afortunada en el sorteig. No ha estat un error, sinó 
que hi ha hagut dificultats pròpies de la gestió del sòl que no són fàcils. 

En un passat Ple es va explicar per què s’havia endarrerit el procés. L’Ajuntament va 
entrar en la dinàmica d’atendre les demandes de les persones que no tenen un 
habitatge adjudicat, sinó una expectativa de poder arribar a tenir-ne un. Es va decidir 
recollir les observacions plantejades per molts dels afortunats, fet que va comportar 
modificar diverses vegades el planejament de l’edificació i convertir habitatges de 
dues habitacions en tres habitacions, i es van atendre diverses consideracions que 
alguns afortunats apuntaven. Això i l’avaluació d’integrar un pla parcial que ja s’havia 
aprovat, i que si no haguessin entrat en el Pla director de l’ARE, avui els habitatges 
segurament ja estarien enfilats. Aquests fets van comportar l’endarreriment de tot el 
procés, fet obvi i que no es pot negar, però va valer la pena, ja que l’equip de govern 
va posar a la balança totes les qüestions d’atendre les reflexions i les consideracions 
dels afortunats i integrar el Pla parcial de Can Fradera en un ARE que proporcionava 
més habitatge social i un equipament públic com és un segon institut al municipi. Creu 
que valia la pena prendre aquesta decisió, malgrat que els afortunats haguessin 
d’esperar a fi que Parets comptés amb més habitatges protegits en un futur, no gaire 
llunyà i també amb un equipament públic com és un segon institut. 

Respecte als nois que quan es va fer el sorteig tenien 16 anys i avui en tenen 18 anys, 
no s’han de preocupar perquè tindran més oportunitats, perquè de ben segur a Can 
Fradera mateix, gràcies a la modificació que es va realitzar segregant el polígon i 
integrant-lo en un ARE tindran l’oportunitat de obtenir més habitatges. 

El senyor Lucio Gat indica que els ciutadans afortunats dels habitatges de lloguer que 
estaven també en el paquet d’habitatges, aquest mes de desembre es podran menjar 
els torrons en aquests pisos. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i,  

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de juliol de 2008 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació del sector UP1 
“Can Fradera”, redactada pels serveis tècnics municipals i es va sotmetre la seva 
aprovació definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
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Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 13 de 
novembre de 2008, va procedir a aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació del sector UP1 “Can Fradera”, 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 la documentació tramesa per l’Ajuntament, en data 13 de 
novembre de 2008. 

Vist el Text refós de la modificació puntual del Pla General d’ordenació urbana de 
l’entorn del “Sector UP-5 Circuit”, redactada pels serveis tècnics municipals.  

El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general del 
Sector UP1 “Can Fradera”, redactada pels serveis tècnics municipals, que incorpora la 
documentació complementària tramesa per l’Ajuntament, en data 13 de novembre de 
2008 a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

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

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

El secretari accidental  Vist i plau 

 L’alcalde 

 

 

 


