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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 18 de gener de 2007 
Horari: de 21 a 22.55 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Josep Llacuna Alonso, tinent d alcalde 
Josep Castells Espinasa, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

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

2. Acordar, si escau, manifestar la condemna per l atemptat terrorista a l aeroport 
de Madrid. 

3. Acordar, si correspon, autoritzar a l AMTU a actuar en representació de 
l Ajuntament de Parets del Vallès en el desenvolupament del conveni per a la 
millora del transport públic col·lectiu urbà. 

4. Aprovar, si procedeix, la delegació de la concertació d un préstec amb la 
Diputació de Barcelona a la Junta de Govern. 

5. Acordar, si s escau, l aprovació de la proposta referent a l ampliació del Centre 
d Atenció Primària de Parets del Vallès. 

6. Acordar, si correspon, la proposta de resolució relativa a la millora de la xarxa 
ferroviària de rodalies. 
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7. Precs i preguntes.  

Desenvolupament de la sessió 

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

Per unanimitat s aproven els esborranys de les actes dels dies 16 de novembre i 
19 de desembre de 2006.  

2. Acordar, si escau, manifestar la condemna per l atemptat terrorista 
a l aeroport de Madrid 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la proposta presentada per la Junta de 
Portaveus de l Ajuntament, la qual s aprova per unanimitat. 

Per això i atès, 

El greu i tràgic atemptat del passat 30 de desembre a l aeroport de Barajas a 
Madrid, en què van perdre la vida dues persones evidencia una vegada més que 
el terrorisme es viu i que ETA segueix matant. En aquest cas concret, han mort 
dues persones Diego Armando i Carlos Alonso i amb elles ha mort el somni d uns 
immigrants que creuen fronteres, només, per fer realitat els drets humans bàsics 
de les seves famílies. 

És desig de tothom acabar amb el terrorisme, la multitudinària manifestació a 
Madrid i a Bilbao del dia 13 de gener, així ho indiquen. 

Subscrivim el lema de la manifestació de Madrid: Per la pau, per la vida, per la 
llibertat i contra el terrorisme. Així com el lema de la manifestació de Bilbao: Per la 
Pau i el diàleg: Exigim a ETA el fi de la violència. 

Totes les morts són inútils, només porten dolor a les famílies i confusió al poble 
que vol viure en pau i en convivència pacífica. 

La banda terrorista ETA amb aquest atemptat ha trencat la treva que havia 
anunciat i ha enviat un missatge de mort i dolor, amb un intent de reduir les 
esperances de pau de la nostra societat. 

Sense diàleg no hi ha futur. La pau no és una utopia és el que tots volem. 

És un clam unitari dirigit a ETA, la demanda que abandoni definitivament les 
armes perquè tenim dret a viure en pau. 

En democràcia hi ha un temps per a la discrepància i la crítica, però no hi ha cap 
temps per a la violència ni per al terrorisme. 

L Ajuntament de Parets es va adherir al passat 4 de gener al manifest de condol 
per l atemptat terrorista, sumant-se a la proposta de fer onejar la bandera a mitja 
asta en senyal de dol per les víctimes. 

Per l exposat, el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès,  

ACORDA: 
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1. Condemnar l atemptat del passat 30 de desembre a l aeroport de Barajas i 
mostrar la nostra solidaritat i suport als familiars de les dues persones que van 
perdre la vida. 

2. Instar totes les forces polítiques perquè no estalviïn esforços en recuperar el 
poder de la paraula per acabar amb la violència. 

3. Traslladar aquest acord a totes les forces polítiques amb representació 
parlamentària al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.  

3. Acordar, si correspon, autoritzar a l AMTU a actuar en representació 
de l Ajuntament de Parets del Vallès en el desenvolupament del 
conveni per a la millora del transport públic col·lectiu urbà 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, 
i proposa autoritzar l Agrupació de Municipis amb Transport Urbà perquè 
representi l Ajuntament de Parets del Vallès, en el desenvolupament del conveni 
signat amb la Generalitat de Catalunya, ATM i l AMTU, del qual Parets en forma 
part. 

L objecte del conveni és apropar el sistema de transport que afecta a la segona 
corona metropolitana al mateix règim de transport integrat que gaudeix la primera 
corona metropolitana. Afegeix que bàsicament es tracta de millorar les condicions 
de transport en aquesta anella. 

A l expedient consta el conveni i Parets està dintre dels components de l AMTU en 
la zona de la regió metropolitana de Barcelona i seran els primers que gaudiran 
d avantatges econòmics. 

La negociació se centralitza en la Generalitat a través de l Associació de Municipis 
en el Transport Urbà. 

Continua explicant que la proposta preveu comunicar l acord que s adopti a la 
conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
l ATM i l AMTU. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i demana que l Ajuntament realitzi els 
estudis necessaris per a la millora del transport, sobretot entre pobles i també es 
podrien enllaçar els polígons. Desitja que les millores es realitzin i que cal 
reconèixer la parada de l autobús nocturn, que ve de Barcelona o de Granollers a 
la zona intermitja del poble, com és la Béndix. És una demanda que ERC ja va fer 
en el seu moment. 

Demana que l horari dels autobusos sigui més ampli, i que el servei es doni fins a 
les 20 h o les 21 h, ja que sinó és molt just. Matisa que els caps de setmana el 
servei de transport és quasi inútil,  ja que només hi ha un autobús a Granollers a 
les 15 h i un altre de tornada a les 19 h o les 20 h. L horari és massa just per als 
ciutadans. Afegeix que ERC vota a favor de la proposta. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, explica que el conveni es 
refereix només al transport urbà dintre del municipi. Les qüestions que ha precisat 
el senyor Rigol es refereixen als serveis interubans, serveis que connecten a 
distintes poblacions. 
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Respecte al servei d autobús als polígons, ha de dir que és una negociació que 
Parets conjuntament amb les poblacions veïnes de Montmeló i Montornès porten 
particularment amb la Generalitat per millorar el servei i el finançament. 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, pregunta si aquest sistema no entra dintre del 
conveni. 

El senyor Llacuna explica que l AMTU és una associació que treballa i se centra 
únicament en el Pla de millora del transport urbà de Parets. Estrictament transport 
urbà. Quan una línia de transport és interurbà i uneix diferents municipis l AMTU 
no té jurisdicció. Només es tracta de transport intern, o sigui, el autobús urbà de 
Parets. 

El senyor Rigol demana que s estudiï el recorregut urbà de Parets i que s allargui 
l horari de l autobús. 

El senyor Llacuna manifesta que s intenta negociar el finançament a través del 
conveni. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
està d acord amb la proposta, perquè és un primer pas important i l ATM comença 
a reconèixer que hi ha una segona corona, la qual és important en nombre 
d habitats i necessitats. 

Avui es porta al Ple que l AMTU actuï en representació de l Ajuntament de Parets i 
altres municipis, ja que estar units és la manera de fer força, cosa que suposa un 
benefici en temes econòmics i en altres tipus de mesures per fomentar el transport 
urbà dels diferents municipis. 

Treballar amb aquesta organització redundarà en benefici del municipi i és un 
primer pas perquè l ATM es doni compte que la corona metropolitana va molt més 
enllà i que la segona corona és tant o més important com la que ara controla. 

CiU vota a favor i espera que la proposta serveixi perquè Parets es beneficiï dels 
ajuts i de la representació legal de l AMTU. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup s afegeix 
al que ja s ha manifestat. El NOPP està d acord amb què l Agrupació de Municipis 
en el Transport Urbà, l AMTU, representi a Parets, ja que el transport urbà cada 
dia és més necessari i alhora és deficitari fins i tot en els llocs en què hi ha  una 
major demanda, que no pas en un municipi de les característiques de Parets. És 
important parlar del tema i imprescindible associar-se, pel fet que el servei és 
necessari i deficitari, per això s han de llimar les qüestions que es puguin i 
aconseguir subvencions d altres administracions per fer-hi front, ja que les 
necessitats a cobrir són altes i el dèficit econòmic important. 

El NOPP veu correcte que Parets s associï amb l Agrupació de Municipis en el 
Transport Urbà i alhora que tingui un ampli treball i una àmplia durada, i que no 
sigui un organisme que convoqui poques reunions, sinó que es reuneixi molt i que 
tingui una àmplia activitat en benefici dels usuaris del transport públic. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta la importància 
del grau de coincidència de tots els grups en la necessitat de buscar vies que 
permetin millorar el transport públic urbà i aproximar-se a les condicions que té 
actualment el grup de municipis que està al voltant de l ATM. 

Parets està en la segona corona metropolitana, però té les mateixes necessitats i 
en canvi el finançament és diferent. En aquest sentit i coincidint amb algunes 
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intervencions expressades anteriorment per altres portaveus i el ponent, ICV-EA 
coincideix que des de l AMTU es tindrà més capacitat d incidència per aconseguir 
l objectiu final, que és la millora del transport públic urbà del municipi. 

La  presidència indica que després del suport unànime i espera que l organisme 
aconsegueixi millores en el transport públic, en el qual Parets està representat. 
L Ajuntament de Parets és un dels impulsors, conjuntament amb l Ajuntament de 
Montornès i Montmeló, del servei de transport urbà en els polígons industrials i en 
la millora del transport col·lectiu en el transport  urbà. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2006, entre l Honorable Senyor 
Joaquim Nadal i Farreras, en qualitat de conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i del president del Consorci 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i, l Il·lustríssim Senyor Josep Mayoral 
Antigas, en qualitat de president de l Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), que té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels 
municipis associats a l AMTU, mitjançant l increment dels ajuts a municipis per a la 
millora del transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en 
aquest àmbit. 

Atès que l Ajuntament de Parets del Vallès és membre associat de l AMTU, de 
conformitat amb l acord adoptat pel Ple en sessió del dia 5 de juliol de 2001. 

Vist que en el pacte segon, lletra A), primer apartat, de l esmentat conveni, 
s estableix que: L AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments 

d aquests municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de 

les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, 

l autorització expressa per a actuar, en representació seva, 

com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya 

i l ATM, en l acompliment d aquest conveni.

 

Considerant que l Ajuntament de Parets del Vallès té interès en acollir-se a les 
ajudes que resulten de l esmentat conveni i, alhora, i a petició de l AMTU, s entén 
procedent l autorització a què fa referència el paràgraf anterior. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Autoritzar l Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) a  representar 
l Ajuntament de Parets del Vallès, a l efecte que estableix el pacte segon, lletra A), 
paràgraf 1, del conveni formalitzat el dia 27 de juliol de 2006, entre el DPTOP- 
ATM i l AMTU, l objecte del qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà 
dels municipis associats a l AMTU.  

L expressada autorització s entén tan àmplia en dret com sigui necessària, en el 
marc dels drets i les obligacions que es recullen en el conveni de referència. 

2. Comunicar l acord antecedent al DPTOP de la Generalitat de Catalunya, l ATM i 
l AMTU.   
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4. Aprovar, si procedeix, la delegació de la concertació d un préstec 
amb la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i proposa 
delegar a la Junta de Govern Local la concertació d un préstec amb la Diputació 
de Barcelona, amb càrrec al Programa de Crèdit Local que s ha de concertar amb 
la Caixa d Estalvis de Catalunya,  

Explica que el préstec té unes condicions més favorables per l Ajuntament. S ha 
de tramitar dues operacions per desenvolupar el capítol d inversions del 
pressupost d enguany. Se sol·licita 1.800.000 , amb dues operacions de préstec i 
proposa delegar la concertació de les dues operacions, que tradicionalment 
s estableix amb les millors condicions possibles amb la Diputació de Barcelona i la 
Caixa d Estalvis de Catalunya. 

El préstec se sol·licita amb les condicions següents: 

Import sol·licitat: 1.000.000,00 

 

Termini incloent la carència:  10 anys  
Termini de carència: 1 any  
Tipus d interès: EURIBOR a 3 mesos + 0,10 % revisió trimestral 

La delegació se supedita a l entrada en vigor del pressupost de l exercici de 2007. 

Proposa facultar l'Il·lm. Sr. alcalde president de l Ajuntament perquè procedeixi a 
la signatura dels convenis i dels contractes dels crèdits i perquè realitzi qualsevol 
altre acte o tràmit per a l'efectivitat d'aquest acord i donar compte en el Ple de la 
seva concertació i comunicar-ho a la  Direcció General de Política Financera del 
Departament d Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup no està d acord 
en delegar a l equip de govern la concertació del préstec, perquè no vol 
substraure del Ple el debat del tema. És una qüestió de qualitat democràtica. 

No entén perquè l equip de govern no vol debatre el tema, ja que té la majoria 
absoluta. ERC com a oposició no vol que es veti el debat d aquesta manera, per 
això vota en contra pel fet de delegar i no per sol·licitar el préstec. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que el fet de delegar té la finalitat 
d agilitar la concessió del préstec i fer operatiu el pressupost en el capítol 
d inversions amb la major rapidesa possible. Aquesta és la funció de la delegació. 

La presidència matisa que l equip de govern no defuig el debat, per això, el tercer 
punt de la proposta preveu donar compte al Ple de la concertació del préstec, per 
tant, hi haurà debat. La delegació és per aconseguir una millor agilitat en la 
concertació del préstec per a les inversions a desenvolupar enguany. En el 
moment que es concerti el préstec es donarà compte al Ple, en el qual 
intervindran els diferents grups que exposaran les posicions. Reitera que el debat 
tindrà lloc en el moment que es doni compte al Ple de la concertació del préstec. 
L equip de govern no defuig el debat, al contrari, ja que l aportació d idees 
enforteix la democràcia i la societat. 

El senyor Rigol, d ERC, manifesta que quan l equip de govern té raó, ERC vota a 
favor, però quan no la té vota en contra, com farà en aquest punt. 

La presidència indica que és correcta la posició del senyor Rigol, però matisa que 
la posició negativa pensava que tenia lloc perquè el tema no es debat. Indica que 
l equip de govern busca l agilitat en el procés de concertació per fer front a les 
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inversions de l any 2007. Quan es doni compte al Ple, cada grup expressarà la 
posició respecte a l operació financera. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que amb 
coherència amb el que va manifestar en el debat dels pressupostos, CiU s absté, 
ja que es continua amb la política de crèdit quasi per a tot, tal com es veu en el 
Pla d inversions que figura en els pressupostos de 2007. 

El fet de delegar en la Junta de Govern és una possibilitat que preveu el Text 
refós de la llei 39/1988, i l article 52, per tant la delegació és possible i no té res a 
dir. 

Reitera que es demana crèdit per tot i només s han de veure les partides 
consignades a préstecs. L opinió de CiU és que l equip de govern ha de ser més 
restrictiu en el tema dels crèdits, ja que aquests pujaran. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que està bé que es debati sobre 
el pressupost, l estructura i les inversions en concret, però avui el debat tracta 
sobre la delegació de la concertació d un crèdit en la Junta de Govern. 

La presidència indica que si s entra en un debat, s entra en la bola de neu, 
assumpte que ja s ha comentat moltes vegades, però avui  només es proposa la 
delegació de la concertació d un préstec en la Junta de Govern. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup en 
l aprovació del pressupost va manifestar que no és correcte ni encertat que les 
inversions es financin amb préstecs, ja que el capítol VI d inversions, s executa 
amb préstecs en un 99% o a la vora d aquesta xifra, sempre amb endeutament. El 
pressupost s ha de reconduir i reduir les despeses ordinàries perquè hi hagi diners 
suficients al pressupost d ingressos ordinaris i finançar les inversions. El NOPP no 
està d acord en finançar pràcticament el 100% de les inversions amb préstec. 

D altra banda, no és necessària la delegació en la Junta de Govern, ja que els 
préstecs que superen el 10% dels ingressos ordinaris previstos s han de tractar al 
Ple i no és necessària una delegació en la Junta de Govern Local, ja que és més 
coherent que es debati en el Ple. 

El NOPP vota en contra de la proposta, amb coherència amb el que va votar en el 
pressupost. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que el total de l import del capítol 
d inversions és de 3.463.000  i que es finança a través de préstec 1.800.000 , 
per tant no es finança el 100% de les inversions a través de préstecs. 

La senyora Martí, del NOPP, matisa que és veritat que hi ha un apartat de 
finançament d altres ingressos, però no provenen dels ingressos ordinaris. Una 
part, 1.800.000  és a través del préstec i una altra, a través dels aprofitaments  
urbanístics. Es un tema que no ha citat, perquè ja es va discutir en el debat del 
pressupost. 

El NOPP tampoc està d acord que els aprofitaments mitjans converteixin sòl en 
diners, ja que és un mal sistema de finançament. Per tant, és cert que havia 
d haver dit que un 50% del pressupost d inversions es finança a través de préstec, 
i l altra 50% es finança amb la venda de sòl. Si ho ha de valorar no sap quin dels 
dos sistemes és pitjor, encara que considera que és molt pitjor vendre sòl, ja que 
els diners dels préstecs poden tornar d una manera o d una altra, però el sòl no es 
pot recuperar mai més. Vol fer aquesta apreciació, perquè la intervenció del 
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NOPP està en el sentit d expressar que la direcció que han d adoptar els 
pressupostos de l Ajuntament al futur és reduir les despeses ordinàries per 
finançar capítol VI, inversions a partir dels ingressos ordinaris. 

L aclariment del regidor d Hisenda ha permès també clarificar la qüestió dels 
aprofitaments mitjans, que no ha introduït perquè es debat l apartat de préstecs, 
per això ha dit una quantitat percentual equivocada, error que ara ha aclarit. El 
NOPP no està d acord ni amb una cosa ni amb l altra, i si ho hagués de valorar 
considera molt pitjor vendre sòl que no pas endeutar-se. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, repeteix el mateix que ha dit al 
representant de CiU. Avui només es debat la delegació de la concertació d un 
crèdit en la Junta de Govern. 

La presidència explica que un dels objectius que l equip de govern s ha plantejat 
és finançar inversions amb ordinari. En aquesta legislatura no ha pogut ser en la 
quantitat que pretenien, però s estan posant els mecanismes perquè pugui ser. 

Indica que els diners es destinen precisament per comprar i construir equipaments 
per a la població.  El patrimoni que es ven es converteix en nou patrimoni en 
equipaments, com la residència i altres equipaments que es financen amb la 
venda de patrimoni. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 4 (NOPP, ERC) 

Abstencions: 2 (CiU) 

Per tant i, 

Vist que el pressupost per a l exercici 2007 de l Ajuntament de Parets del Vallès 
preveu un Pla d inversions per un import de 3.463.012,00 . 

Atès que l article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s aprova el Text refós de la llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, preveu 
la possibilitat que les entitats locals puguin recórrer a la concertació d operacions 
de crèdit a mitjà i llarg termini per al finançament de les seves inversions. 

Atès que l article 52 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s aprova el Text refós de la llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, 
disposa que una vegada que les operacions de crèdit superin el 10% dels 
ingressos ordinaris previstos en el pressupost de l exercici, la seva aprovació 
correspondrà al Ple de la corporació. 

Atès que a partir de l entrada en vigor del pressupost de l exercici 2007 serà 
necessària la concertació de dues operacions de crèdit per un import total de 
1.800.000  per al compliment de les previsions del Pla d inversions. 

Atès que l article 22.4 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, preveu que el Ple 
de l Ajuntament pugui delegar en l alcalde o en la Junta de Govern Local les seves 
atribucions per a la concertació de préstecs. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 
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1. Delegar a la Junta de Govern Local l aprovació dels acords per a la concertació 
del préstec amb la Diputació de Barcelona amb càrrec al Programa de Crèdit 
Local que s ha de concertar amb la Caixa d Estalvis de Catalunya per al 
finançament de part de les inversions previstes en el pressupost de l exercici 
2007, segons conveni signat per la Diputació de Barcelona i Caixa Catalunya el 
dia 19 d'octubre de 1994, la finalitat primordial del qual és proveir finançament en 
millors condicions financeres als ajuntaments de la província i subvencionar, al 
mateix temps, el tipus d interès pactat. 

Que les condicions del préstec sol·licitades per l Ajuntament són:  

Import sol·licitat: 1.000.000,00 

 

Termini incloent la carència: 10 anys  
Termini de carència: 1 any 
Tipus d interès: EURIBOR a 3 mesos + 0,10 % revisió trimestral 

Aquesta delegació està supeditada a l entrada en vigor del pressupost de l exercici 
de 2007 aprovat inicialment pel Ple de l Ajuntament en sessió celebrada el 19 de 
desembre de 2006. 

2. Facultar l'Il·lm. Sr. alcalde president d'aquest Ajuntament perquè procedeixi a la 
signatura dels convenis i dels contractes dels crèdits i realitzi qualsevol altre acte 
o tràmit per a l'efectivitat d'aquest acord. 

3. Donar compte en el Ple de la seva concertació i comunicar-ho a la  Direcció 
General de Política Financera del Departament d Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d acord amb l Ordre de 28 de juny de 1999.  

5. Acordar, si s escau, l aprovació de la proposta referent a l ampliació 
del Centre d Atenció Primària de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la proposta d acord relativa a l ampliació del 
Centre d Atenció Primària de Parets del Vallès. 

Intervé el regidor de Sanitat, el senyor Torio, i marca la unanimitat de tots els 
grups en la necessitat de millorar i ampliar les instal·lacions del CAP, per donar 
resposta als usuaris del municipi. Ampliació i reforma que com molt bé diu el 
document preveu el Pla sanitari del Vallès Oriental, el Pla d inversions previstes 
pel Govern Territorial del Baix Vallès, que com han dit en aquesta mateixa sala, 
està format el 50% pel Departament de Salut de la Generalitat i l altre 50% pels 
ajuntaments de Mollet, Parets, la Llagosta, Martorell, Sta. M. de Martorelles, Sant 
Fost, que recull la realització del Projecte d ampliació del CAP per a l any 2007. 

L ampliació s ha d acompanyar per l augment corresponent del personal sanitari i 
els serveis previstos en el Pla funcional del CAP en els propers anys, aprovat pel 
Servei Català de Salut. 

Recorda que des del 2003 fins ara el personal del CAP Parets ha augmentat en 
sis professionals, un metge generalista, un  pediatra, dos infermers i dos persones 
al servei d admissions. En el mes de febrer s incorpora un altre metge generalista, 
la qual cosa no és obstacle per demanar a l Institut Català de la Salut, gestor del 
CAP i al CAP Salut la millora del servei en totes les mesures necessàries, 
especialment en èpoques com la d ara, quan pandèmies com el grip saturen les 
consultes i col·lapsa el servei. 
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Intervé el representant d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que és un pla que es 
demana fa molt temps i espera que aquesta vegada s aconsegueixin les dues 
demandes. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i celebra que hagi tingut lloc 
la Junta de Portaveus i que s hagin posat tots d acord en un tema molt delicat, que 
implica tota la ciutadania, que sempre és centre de moguda i en el qual mai es fa 
prou bé per a tothom. Tot  i que ja fa molts anys i que es treballa sobre el tema, el 
pas d acordar aquesta proposta i manifestar-la dóna peu a què tot allò que s havia 
dit fins ara consta avui per escrit i insten a tots els organismes, perquè l ampliació i 
la modernització del CAP sigui una realitat igual que tots els serveis que es puguin 
millorar i que en definitiva els ciutadans observin que és una realitat i que millora 
l atenció al municipi, que ha crescut i que encara ho ha de fer més.  

CiU aposta pel Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès, perquè 
ajudi a què aquesta sigui una realitat en el municipi. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i celebra que s hagi arribat 
a un acord respecte a la proposta, perquè a ningú se li escapa que el tema 
sanitari és un dels serveis més reclamats per la població i més estrella del sistema 
democràtic. És una de les primeres necessitats que qualsevol ciutadà aspira a 
tenir cobertes. 

Tots els grups municipals són sensibles a millorar i cobrir les necessitats de la 
població, i en especial el camp sanitari és molt important. El fet que Parets 
experimenti un creixement de població molt important, provoca que no es 
cobreixin del tot les necessitats del servei i que es presentin queixes. És necessari 
instar el Govern a fi que procedeixi a l ampliació del servei pel que fa a horaris, 
especialitats, personal sanitari i personal no sanitari. El fet d incidir en aquests 
aspectes i que ho demanin tots els grups pot ser una realitat i una millora. També 
s ha d ampliar i remodelar el propi centre. 

Aquesta és una necessitat important que ha d impulsar l Administració que té les 
competències, el Departament de Sanitat, i que sigui sensible al que es demana. 
És bo que hi hagi aquest acord. 

El NOPP vota a favor tal com ha subscrit a l acord de la Junta de Portaveus. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu grup està molt 
satisfet ja que un tema com aquest no ha estat motiu de confrontació i de disputa 
política, sinó que és un assumpte en què tots junts van de la mà units, perquè la 
salut és el tema més bàsic i fonamental, que afecta la societat, que està per 
damunt de molts altres aspectes. 

La població de Parets ha crescut durant una sèrie d anys i al llarg d aquest temps 
ha experimentat nous reptes i noves necessitats en matèria sanitària. Sempre és 
un tema endèmic, i contínuament, de manera periòdica han aparegut 
reivindicacions en el moment que falta un metge, una infermera o altre tipus de 
personal. 

Anys enrera es reivindicaven especialitats com pediatria, entre d altres. 
Actualment ja es té la garantia que l Administració corresponsable i responsable 
del tema s ha d enfrontar-hi, amb la necessària ampliació, remodelació i dotació 
del CAP. 

El senyor Tarrés continua explicant que és molt important la constitució del 
Govern Territorial. L existència dels governs territorials suposen l aproximació de 
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qui ha de prendre les decisions als municipis, que són en definitiva els receptors i 
que Parets del Vallès com a municipi estigui present en el Govern Territorial 
facilita arribar i situar les necessitats del poble on s han de prendre les decisions, 
com és el Departament de Sanitat. 

La proposta és un clam de tota la ciutadania i el fet que tots els grups municipals 
plegats facin la petició de celeritat al govern competent perquè faci la inversió i 
que l ampliació del CAP sigui una realitat, permetrà que la veu arribi amb més 
eficàcia, que no pas si la presenta estrictament el govern o el grup de l oposició a 
títol individual. És important fer-lo plegats, la ciutadania ho agrairà i espera que el 
govern ho sàpiga escoltar. 

La presidència indica que amb la voluntat unànime de tots els grups presents 
sobre la necessitat d ampliació del Centre d Atenció Primària i del personal 
adequat, legitima les negociacions amb els diferents organismes per demanar-lo i 
exigir-lo al més ràpidament possible. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que la Junta de Govern de l Ajuntament de Parets del Vallès en data 28 de 
juny de 2005 va instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a remodelar el 
CAP Parets per a l ampliació dels serveis en el municipi. 

Atès que el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès en sessió del dia 6 de juliol 
de 2006 va aprovar la creació del Consorci Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès, per contribuir a la millora de la salut de la població de referència. 

Atès que en el programa d inversions previstes pel Govern Territorial de Salut Baix 
Vallès hi ha inclosa, dins de les actuacions en l atenció primària, l ampliació del 
CAP Parets del Vallès. 

Atès que és voluntat de l Ajuntament de Parets del Vallès que la població disposi 
de la millor atenció sanitària. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que procedeixi, al més aviat 
possible, a l ampliació i remodelació del Centre d Atenció Primària de Parets del 
Vallès i a incrementar els serveis sanitaris (metges, infermeres, especialistes i 
personal auxiliar) en el CAP del nostre municipi. 

2. Comunicar l acord antecedent al Consorci Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

6. Acordar, si correspon, la proposta de resolució relativa a la millora 
de la xarxa ferroviària de rodalies 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la proposta de resolució relativa a la millora de 
la xarxa ferroviària de rodalies 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la 
proposta la presenten tots els grups i recull com en el cas del sistema sanitari, una 
de les preocupacions històriques de la població, que és la millora del transport 
col·lectiu. 
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El Pla d infraestructures del transport de Catalunya preveu des de fa molt temps el 
projecte de desdoblament de la línia que passa per Parets, anomenada R-3, des 
de Barcelona fins a Vic, però cap Administració és capaç de moment de passar 
del paper a la realitat i malgrat que està previst sembla que les dificultats són 
moltes i aquest fet no s aconsegueix. 

El problema s ha d atribuir sempre a la mateixa qüestió, al finançament, però és 
evident que la zona de Parets fins a Granollers i Vic hi ha una gran mobilitat de la 
població, una mobilitat important, perquè molta gent viu en algun d aquests 
municipis i es trasllada per raons fonamentalment de treball a altres municipis o a 
Barcelona i el funcionament d aquesta línia avui dia és un problema important per 
tothom, perquè té moltes dificultats, avaries, retards, mancances i poca 
freqüència. 

La previsió del Pla d infraestructures del transport de Catalunya és una bona 
previsió, però el fet que no s executi el desdoblament i es retardi no té 
consonància amb l increment de la població de la zona. 

Si es valora la línia, aquesta està pràcticament igual que fa cent anys, per no dir 
més. Han de demanar al Ministeri de Foment, que és l organisme que té les 
competències, que compleixi el Pla d infraestructures i que desdobli la línia.  

Val la pena que tots els grups insisteixin en la demanda, ja que és una necessitat 
important utilitzar al màxim el transport públic i deixar els vehicles de transport 
privat i utilitzar-los menys. Afegeix que han de donar suport a la Generalitat de 
Catalunya en les negociacions del desplegament de l Estatut perquè assoleixi 
aquestes competències. 

Si el transport públic el suportés el transport ferroviari s aconseguiria una gran 
millora en la mobilitat, perquè es podria deixar el vehicle privat, cosa que de 
moment no és possible, i s ha d intentar que propostes com la d avui la consolidin 
tots els municipis pel quals passa la R-3 i assolir el desdoblament de la línia al 
més aviat possible. 

La presidència proposa afegir a la proposta que es traslladi l acord als 
ajuntaments pels quals transcorre la línia R-3 a més dels organisme oficials, ja 
que és una forma de sumar sensibilitats i esforços per aconseguir aquesta 
inversió tan necessària. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i explica que aquesta demanda és com 
un drama. Té la sort d entendre de trens i la línia R-3 està obsoleta. Els combois 
més antics d Espanya van a parar a aquesta línia i el manteniment de les vies és 
mínim. 

La presidència ha proposat notificar l acord a la resta d ajuntaments. ERC proposa 
que es faci una recollida de signatures general del públic que utilitza el servei, ja 
que és nefast. Afegeix que el seu grup està d acord amb la demanda. 

Pren la paraula el representat de CiU, el senyor Martorell, i indica que s ha fet una 
àmplia exposició, la proposta és de rebut, s ha consensuat i és necessària.  

El país si vol créixer, desenvolupar-se, estar a Europa i ser important necessita 
resoldre els temes de mobilitat tant per carretera com ferroviària, i per això ha tenir 
una xarxa de transport eficaç i moderna, la qual cosa preveu el Pla 
d infraestructura del transport. És una qüestió bàsica i en la Junta de Portaveus ho 
han manifestat tots plegats. 
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El Ministeri de Foment els ha deixat de la ma de Déu fa molt temps. La R-3 per al 
Ministeri és una gota d aigua en la immensitat del mar, però la xarxa és 
necessària per a la gent que viu i treballa a Catalunya. Per a CiU és l oceà Pacífic 
i per al Ministeri és una gota d aigua, per això tots junts han d instar cada vegada 
que calgui al Ministeri de Foment perquè tiri endavant el compromís que ha 
assumit, que no el retardi més, que comenci les obres i que l Estatut desplegui 
l assoliment aquestes competències, perquè Catalunya és casa nostra i qui millor 
ho defensarà és Catalunya. La xarxa és necessàri si volen créixer i estar al dia, i 
s han de resoldre els problemes al més aviat possible. 

Han de fer tots els esforços i les gestions per pressionar i plorar una mica per 
veure si demà es recull alguna cosa. En aquest país malgrat tot qui no plora no 
mama, cosa que s ha perquè són els primer implicats i els més necessitats. 

Intervé el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i per enllaçar amb el que ha dit 
l últim portaveu, creu que a vegades s ha de plorar, el que passa és que en 
algunes ocasions més que plorar s ha de cridar, i en aquests moments és el que 
cal. 

El seu grup està molt content i satisfet que hagin arribat a un acord, que entén que 
és com un crit i un clam d exigència, perquè la situació de vergonya que passa la 
via ferroviària del poble és d escàndol. Les qüestions s han d emmarcar en el seu 
context i des del punt de vista d Iniciativa les deficiències en la xarxa de rodalies, 
més enllà de la de Parets, que és la que els ocupa i per la qual han subscrit 
unitàriament la moció, és extensible arreu del país, per això la conscienciació de 
la ciutadania ha arribat a un extrem en què realment ja no pot aguantar més, i a 
partir d aquí hi ha hagut moltes mobilitzacions sobretot d usuaris que pateixen dia 
a dia les deficiències i les incidències del sistema ferroviari. 

ICV-EA com a grup polític recentment ha promogut una campanya explicativa en 
la línia de fer arribar la reivindicació al conjunt de la ciutadania, amb un eslògan 
que és prou eloqüent A peu ja hi hauríem arribat . Es tracta d una frase que posa 
de manifest que la qualitat del servei ferroviari de rodalies a Catalunya ha arribat a 
una situació límit, i no només la línia R-3, que és un dels llocs més escandalós. 

Tots són coneixedors que quan les deficiències i incidències van saltar als mitjans 
de comunicació, ja que no només són exclusives de la línia R-3, que és l habitual, 
sinó que també s estén a altres línies de rodalies de l entorn de Barcelona, van 
derivar en el cessament del gerent del servei de rodalies, persona que 
precisament és coneguda gairebé per tots els membres del plenari. Evidentment 
això és una cortina de fum, que amaga el veritable problema d un servei, que no 
és que sigui poca cosa, perquè si se surt de la línia R-3, és un servei que utilitzen 
115.000.000 d usuaris al llarg d un any, per tant és una demanda creixent, ja que 
a Catalunya no s ha fet cap inversió important en el servei de rodalies des de 
l època dels jocs olímpics, per això, les condicions són de les pitjors i és necessari 
fer alguna cosa. 

La situació actual evidencia múltiples desgràcies quotidianes per als usuaris. Hi ha 
dificultats per pujar al tren en les hores punta, les estacions en general són les 
mateixes de fa trenta anys i a vegades de fa cinquanta anys, la de Parets no vol 
saber des de quan; en algunes línies no han invertit res des de la inauguració. 
Alguna intervenció anterior s ha referit a cent anys, efectivament en el cas de 
Parets pràcticament és així. En moltes estacions no hi ha ni personal, ni taquilles, 
les màquines de validar els tiquets no funcionen i tot sovint de nit estan tancades i 
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el usuaris ni tan sols es poden aixoplugar del fred. El millor adjectiu per qualificar 
el servei de rodalies de RENFE és el de desastrós i es queda curt. 

El senyor Tarrés continua exposant que l autèntic problema és en definitiva que 
des de fa deu anys, com a mínim, el Ministeri de Foment no inverteix ni un duro en 
les rodalies. Comparativament han de saber que els Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya han fet unes inversions importants. Com a mínim les persones que 
s han dedicat a estudiar-lo indiquen que les inversions són nou vegades superior 
per quilòmetre a les que ha invertit RENFE. És una dada que no pot passar 
desapercebuda. 

Pel que fa a les responsabilitats sempre hi ha problemes d atribució, i no es tracta 
de cessar o no un gerent, sinó que els governs han d assumir les seves 
responsabilitats i en aquest cas el Ministeri de Foment ha d assumir la seva. 

En el fons el problema que té el país és que ha de compartir la inversió necessària 
en rodalies amb una inversió que ha esdevingut prioritària, perquè algú va optar 
per l AVE amb l obsessió que la millor manera de vertebrar el país és aconseguir 
que amb el tren d alta velocitat tots puguin arribar a Madrid en quatre hores com a 
objectiu prioritari, independentment del lloc de les espanyes que visquin. 

El tema s ha de situar perquè les inversions que s havien de produir han derivat 
cap al que ha explicat. Tots són coneixedors dels problemes que ha generat 
l entrada del tren d alta velocitat a Barcelona, que s ha desenvolupat a trossos i 
pedaços. El repte és invertir en la xarxa de rodalies i l interès general del tren l alta 
velocitat no s ha de considerar com a veritablement important. Reitera que s ha 
d invertir en la xarxa de rodalies perquè en aquests moments les reivindicacions 
són d un justícia aclaparadora. 

La resposta que han donat fins ara és allargar el tema i en aquest sentit és 
important fer arribar les diferents veus que han sorgit als responsables del 
Ministeri de Foment, al conjunt del govern espanyol i a RENFE, que són els 
màxims responsables. 

Mentre esperen el resultat de les negociacions per fer efectiu allò que preveu 
l Estatut de Catalunya i que els serveis de rodalies es transfereixin, han de buscar 
una fórmula, perquè amb independència que es concreti la transferència, com a 
mínim la gestió s aproximi el més possible al país, perquè si es dóna prioritat al 
tema és la única manera d aconseguir una millor gestió per als usuaris. 

ICV-EA que la xarxa ha de ser un tema prioritari, ja que la situació general del 
país ho exigeix. En el cas de la línia R-3 és autènticament un escàndol i el govern 
de la Generalitat ha d acordar amb el Ministeri un Pla d inversions sobre la xarxa 
actual. La necessitat de desdoblament de la línia de Barcelona a Vic, s ha de 
matisar perquè ni tan sols és de Barcelona, sinó de Montcada, per tant és una 
qüestió de posar-s hi, buscar els diners i establir prioritats. 

Comparteix la moció unitària, l avalua positivament, perquè han estat capaços 
d arribar a un acord, però és important fer constar en l exposició que amb 
independència de la realitat de la via R-3, el conjunt de la xarxa ferroviària de 
Catalunya pateix dificultats i en aquest sentit matisa que amb independència 
d afegir-se la millora de la R-3, s ha d exigir que el primer tram de la línia 
ferroviària orbital, que ha d unir amb el Maresme i més enllà, s abordi en els 
propers anys. 
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Si hi ha algun grup d usuaris, un conjunt de ciutadans que entenen que han 
d establir una comissió per seguir el compliment del pla, vol que sàpiguen que 
compten amb el suport d ICV-EA i que estaran al seu costat per continuar exigint a 
RENFE que compleixi els objectius i al Ministeri de Foment perquè inverteixi. 

Pren la paraula el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i 
manifesta que el seu grup està totalment d acord amb el contingut de la resolució 
que reclama a les instàncies pertinents i que diu una vegada més des d aquesta 
institució, que hi hagi una major solidaritat en les accions necessàries, que han de 
fer d aquesta via un símptoma de modernitat, i s ha d adaptar als canvis socials, 
econòmics i demogràfics, que Parets i la comarca han experimentat al llarg dels 
anys. 

El seu grup subscriu l aposta pel transport públic i més concretament per aquest 
tipus de transport que és el model més sostenible econòmicament i eficaçment 
dels que es presenten avui dia, sempre i quan aquests s adaptin a les noves 
necessitats territorials i als nous temps. La línia R-3 no es classifica així i és la que 
més afecta a Parets. Està ben especificat i en la justa mesura el contingut del 
document que es presenta. Aprofita per celebrar l acord unànime al qual ha arribat 
la Junta de Portaveus. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que és bo traslladar 
l acord als ajuntaments, però també seria positiu traslladar-lo als consells 
comarcals. 

La  presidència recull el suggeriment a fi que tots continuïn treballant amb la 
voluntat de millorar la xarxa ferroviària de rodalies, i més concretament, la línia R-
3, que és de les més antigues i requereix una actuació urgent. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que l Ajuntament de Parets del Vallès va promoure el maig del 2004, amb la 
resta dels municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
l estudi del corredor de la línia R-3 de rodalies, redactat per l Agència Barcelona 
Regional, i es va presentar davant del Ministerio de Fomento. 

Atès que l'objectiu de l estudi és desdoblar totalment la via per convertir la línia de 
tren R-3 en un nou metro regional, amb capacitat per traslladar un tren cada 6 
minuts entre Barcelona i la Garriga, reduir el temps de viatge de Barcelona fins a 
Vic en 18 minuts i regularitzar els horaris que ara pateixen uns retards mitjans de 
10 minuts. Entre altres millores, a l estudi es preveu la renovació integral de 
l estació de Parets del Vallès. 

Vist que el Pla d infraestructures del transport de Catalunya (PITC) de la 
Conselleria de Política Territorial d Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya va incorporar aquest projecte de desdoblament de la via R-3. 

Vist que el PITC es va presentar el desembre de 2005 i el Govern de la 
Generalitat el va aprovar el juny del 2006 i va determinar que el desdoblament de 
la línia ferroviària Barcelona  Vic (R-3) fos una de les actuacions prioritàries. 

Atès que el desdoblament de la línia Barcelona - Vic (R-3) és una infraestructura 
molt necessària, que permetrà explotar aquesta línia de rodalies amb un concepte 
semblant al sistema metro, amb freqüències de pas en horari punta al voltant dels 
8 minuts. 
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Atès que aquesta actuació, independentment de les millores que produirà en la 
mobilitat obligada per raó de treball per als ciutadans que tenen el seu domicili a la 
zona d influència de les estacions existents, és una oportunitat per atendre les 
necessitats dels treballadors dels polígons industrials que es troben al llarg de la 
línia.  

Vist que la línia R-3 discorre per un territori amb una activitat econòmica i 
residencial molt consolidada i amb un desenvolupament urbanístic molt important.   

Atès que, malgrat disposar d estació de tren en el municipi, des de fa molt temps 
hi ha problemes en la xarxa de rodalies del municipi i la comarca (retards, avaries, 
manca de capacitat, manca de freqüència, etc.) 

Atès que la manca de més inversió en la xarxa viària de la comarca fa 
imprescindible disposar d una xarxa de rodalies que permeti poder deixar el cotxe 
particular i desplaçar-se en transports públics. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Demanar al Ministerio de Fomento que millori urgentment la xarxa de rodalies i 
en especial la comunicació per tren del municipi, i que iniciï, amb caràcter 
d urgència les accions necessàries per al desdoblament i la millora de la línia 
ferroviària de rodalies Barcelona - Vic (R-3). 

2. Donar suport a la Generalitat de Catalunya, perquè en les negociacions de 
desplegament de l Estatut, assoleixi al més aviat possible les competències i el 
finançament necessari per a la gestió de les infraestructures ferroviàries de 
rodalies de Catalunya. 

3. Traslladar el present acord al Ministeri de Foment, al Congrés dels Diputats, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments pels quals transcorre la 
línia R-3, als consells comarcals del Vallès Oriental, Barcelonès i Osona, a Renfe 
Rodalies, a ADIF, i a l Associació del Transport Públic.  

7. Precs i preguntes 

7.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i explica que 
un veí ha preguntat si es posaran embornals a l ascensor de davant de l estació, 
ja que sempre hi ha basses quan plou. 

7.2. El senyor Rigol pregunta si es canviaran els fanals i si se soterraran les línies 
elèctriques. 

7.3. El senyor Rigol indica que la resta de preguntes les presentarà per escrit. 

La presidència explica que una de les primeres actuacions va tenir lloc en la 
baixada de l Estació, en què va haver un fort soterrament de línies. 

Si hi ha algun problema de basses s intentaran posar els mecanismes, perquè no 
succeeixi i si és necessari es col·locarà un embornal davant de les escales. 

7.4. El representant de CiU, el senyor Martorell, pregunta pel cost de la Cavalcada 
de Reis, ja que estan sorpresos per la seva espectacularitat. Pregunta pel 
funcionament i el consens, ja que estava formada per tres plataformes de trailers i 
amb més gent implicada. 
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7.5. El senyor Martorell prega que l arribada de Ses Majestats sigui a la balconada 
de la plaça de la Vila, com s ha fet sempre tradicionalment, a fi de no perdre la 
simbologia de poble. És molt enriquidor que Ses Majestats tornin a la plaça de la 
Vila, que surtin a la balconada i que segueixin el protocol que fan l encant de petits 
i grans 

7.6. El senyor Martorell indica que respecte al tema de les defecacions de gossos 
i després de la campanya de civisme, pregunta si s ha avançat en el tema i si 
s han produït sancions. Saben que altres municipis practiquen sancions per 
aquest concepte. Parets com a municipi ha fet la gestió pedagògica que calia, 
però després d aquesta fase, el tema no avança i seria bo posar en marxa les 
sancions, perquè a vegades per trist que sembli si al ciutadà no li toquen la 
butxaca, el tema no acaba de funcionar. A CiU li sembla trist, però és així. 

7.7. El senyor Martorell pregunta pel tema de l estat de la immigració en el  
municipi. Pregunta pel cens i les actuacions de control que porta a terme l equip 
de govern, respecte a la salubritat en els habitatges, que no hi hagin més 
persones del compte en cada habitatge, entre d altres qüestions. Pregunta com 
està actualment aquest col·lectiu. 

7.8. El senyor Martorell indica que en els darrers mesos han aparegut col·lectius 
de joves, que tornen a posar en marxa el botellon en els parcs i que produeixen 
molèsties als veïns. Pregunta si l equip de govern coneix el problema i demana 
que se n eviti el màxim possible. 

7.9. El senyor Martorell, de CiU, explica que està tot potes enlaire en la zona de 
les obres de soterrament de contenidors del costat del mercat de Parets. Pregunta 
si es preveu recuperar el terra de sauló, que és molt impermeable, i té un contrast 
que la gent agraeix i trenca amb la plaça dura. 

7.10. El senyor Martorell pregunta pel peatge de la Llagosta, tema del qual se n ha 
parlat molt darrerament. 

El senyor Martorell indica que en el Ple ordinari de gener es va formular aquesta 
pregunta i la resposta està recollida a l acta, i diu entre d altres coses que a l equip 
de govern no li constava el que en aquells moments exposava CiU, però que 
s informaria i si la informació era certa, l equip de govern creia que era d una certa 
insolidaritat i que tots els municipis havien de lluitar conjuntament amb el de 
Mollet, que lidera el tema del peatge, per beneficiar-se. 

L equip de govern va respondre que intentaria obtenir tota la informació, però 
actualment se sap la realitat del peatge i Parets ha quedat fora, no se sap si forma 
part del Baix Vallès o d un altre col·lectiu, perquè Parets no es beneficia i en canvi 
sí que ho fa tot un col·lectiu de persones que entra per força per aquesta via. 

Pregunta què s ha fet al respecte i si és positiu endegar una campanya perquè 
Parets es reconegui i pugui obtenir els beneficis del peatge. 

Pren la paraula la presidència i manifesta que respecte al cost de la Cavalcada de 
Reis és el mateix de l any passat. L Agrupació Escolta Sant Jaume rep una 
subvenció de 8.000 , i organitza la Cavalcada conjuntament amb l Ajuntament. 

La Colla Mil·lènium també participa en aquest acte, amb una subvenció de 1.500  
i la Colla Bruixes i Dimonis participa, amb una subvenció de 500 . Afegeix que la 
Colla Mil·lènium és el primer any que hi participa i la Colla Bruixes i Dimonis, el 
segon. 
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La Cavalcada ha estat fantàstica i magnífica. Sabadell ha canviat la seva 
Cavalcada i fa una de nova i l Ajuntament de Parets va sol·licitar a Sabadell que 
cedís el material per a la de Parets. Una empresa del municipi també ha 
subvencionat la Cavalcada, cosa que ha repercutit en què el cost fos el mateix 
que el de l any passat, que és la suma dels 8.000  de subvenció a l Agrupació 
Escola Sant Jaume, 1.500  de la Colla Mil·lènium i 500  de la Colla de Bruixes i 
Dimonis. El regidor pot explicar més concretament a què s han destinat els 8.000 
, com a caramels, vestits i d altres elements. 

La presidència insisteix que el cost ha estat de zero euros per a la població i que 
ha estat una cavalcada fantàstica i molt reconeguda pels ciutadans, per la qualitat 
i la implicació cada vegada major de noves entitats del municipi. 

El prec sobre que Ses Majestats vinguin a la plaça de la Vila, ha de dir que la 
Comissió de Treball de l Ajuntament conjuntament amb l Agrupació Escolta Sant 
Jaume, a petició de l Agrupació es va plantejar que tingués lloc al pavelló, després 
d una sèrie de consideracions i matisacions. 

Els protagonistes principals de la festa són els nens i les nenes i han d estar en 
les millors condicions possibles per rebre Ses Majestats, i a causa del fred i 
d altres consideracions s ha de celebrar en un lloc tancat i condicionat. 

En l entrega de les cartes algunes mares van agrair que tingués lloc en el pavelló, 
perquè hi havia molts nens en cotxets. Molts ciutadans amb fills de 0 a 1 any els 
van portar per primera vegada. Quan la Festa era a la plaça moltes mares no 
tenien fotografies dels seus fills amb els Reis, senzillament perquè fins que no 
tenien un any no els portaven a la plaça a causa del fred. 

Quan diu que els protagonistes són els nens i les nenes, ha de dir que hi ha un 
punt que els diferencia molt d altres cavalcades i és que a Parets s entrega la 
carta el mateix dia al Reis. És una identitat diferent a d altres ajuntaments, ja que 
els infants poden entregar la carta als Reis. La millor manera de donar-les sense 
passar fred és al pavelló, amb tranquil·litat, comoditat i es poden fer les fotos amb 
els Reis, que en definitiva és el que volen els pares i els infants. 

Un altre tema important és la seguretat. Protecció Civil i la Policia Local han 
manifestat que la seguretat a la plaça és més complexa a causa de la gran 
quantitat de persones que s agrupa davant de l Ajuntament. 

Els esmentats conceptes els comparteix la comissió. Els protagonistes de la festa 
són els nens i les nenes, i han de gaudir de les millors condicions i comoditats. 
D altra banda, les persones que hi assisteixen poden seure a les grades, i poden 
participar i gaudir millor de la festa. 

La presidència continua explicant que fa un any va haver problemes amb la pluja, 
però si la festa té lloc al pavelló se n assegura encara que plogui. 

A causa de les consideracions esmentades la comissió formada per l Agrupació 
Escolta Sant Jaume i els responsables institucionals i tècnics de l Ajuntament, han 
cregut oportú que la festa tingui lloc al pavelló, celebració que ha estat un èxit. 
Segurament la festa en la plaça té un component més simbòlic i vistós, però s ha 
de tenir en compte la comoditat perquè els infants volen estar al costat dels Reis, 
en les millors condicions i els pares volen estar còmodes per veure i gaudir de la 
festa. 

Insisteix en el fet de la satisfacció i la implicació dels col·lectius que han 
aconseguit que la cavalcada sigui tot un èxit. L Agrupació Escolta ha desenvolupat 
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una organització fantàstica, amb la participació de les colles Mil·lènium, Bruixes i 
Dimonis, la comissió de festes, el col·lectiu de Protecció Civil, els col·lectius 
d altres entitats i la resta de la població que han aconseguit que la festa i la 
cavalcada fos de les més significatives i vistoses dels últims anys. Si a més de tot 
això s aconsegueix amb el mateix cost econòmic que l any passat és un èxit i una 
satisfacció total per a l equip de govern.  

La presidència explica que el tema de la immigració els preocupa. El percentatge 
d immigrants a Parets no arriba al 8%, està molt per sota de la mitjana de 
Catalunya i fins i tot per sota de la zona del Vallès Oriental. 

L Ajuntament ha potenciat el col·lectiu de Missirah, que és una agrupació 
bàsicament de senegalesos que s impliquen en les activitats del municipi. Hi ha 
interlocutors que donen resposta a possibles problemes, que per sort són pocs, i 
quan sorgeixen l esmentat col·lectiu ajuda a resoldre ls. 

A l equip de govern li preocupa que en alguns habitatges hi hagi més gent de la 
que correspondria per a l habilitat de l espai. L Ajuntament actua en algun 
d aquests llocs i parla amb els llogaters i els propietaris. L Ajuntament està 
totalment a sobre del problema i en aquest sentit la corporació s acull al Pla de 
retorn de la Generalitat, a fi que persones que vulguin llogar habitatges a 
immigrants puguin acollir-se al Pla. La Generalitat fa el seguiment del tema. 
S adopten mesures importants, encara que mai són suficients, perquè la 
integració dels col·lectius tingui lloc d una manera correcta i bona. La millor 
manera d integrar-se és participar d una manera concreta i activa i de fet el 
col·lectiu de Missirah i el Pla de retorn ajuden en aquest tema. 

La presidència manifesta que respecte al botellon en els parcs, segurament té lloc 
en algun punt, però la Policia Local realitza una actuació important al respecte. És 
una realitat i la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Joventut hi treballa. Ara el 
temps no acompanya per estar-hi al carrer a causa del fred, però s adoptaran 
mesures de cara al bon temps. 

Pel que fa al soterrament dels contenidors al mercat, explica que se soterren els 
que estan al davant de la peixateria, en el Raval a la zona Cantallops, que donen 
una imatge poc agradable i males olors. 

Quan es va plantejar el soterrament dels contenidors va ser a causa de les 
barreres arquitectòniques i a fi d accedir per sota del pont de la Mandra i buscar 
una rampa que arribi als contenidors. Han construït uns camins perquè els 
ciutadans portin els materials de rebuig en les millors condicions. 

És cert que el sauló té una funció impermeable, però a vegada s arrossega i 
tampona alguns embornals i no engola l aigua. Per això se soterren els 
contenidors, es construeixen els passadissos per portar els materials de rebuig, es 
manté el sauló i es millora la zona, que està quedant prou bé. Afegeix que també 
es millora la il·luminació d aquest àmbit. 

La  informació respecte al peatge de la Llagosta diu que a partir del mes de febrer 
el peatge serà gratuït bàsicament per a la mobilitat continuada i s adreça a totes 
les persones que utilitzin el peatge i que entrin per Mollet. Per poder gaudir de la 
bonificació s ha d entrar a l àmbit de Mollet. 

La presidència explica que s ha posat en contacte amb l alcalde de Granollers i 
amb altres que estan en la mateixa situació, per demanar la mateixa possibilitat 
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que el sector de l àmbit de Mollet, i que es desenvolupi a l àmbit de Parets i 
Granollers. 

Indica que hi ha un tram de l autopista a Parets que la comparteix l Estat i la 
Generalitat i crea dificultats en els percentatges. Les persones que utilitzin el 
peatge gaudeixen de la bonificació si entren i surten per Mollet. Algunes vegades 
pot anar bé, perquè malauradament la sortida a Parets està col·lapsada i aquesta 
alternativa és vàlida. 

L Ajuntament treballa perquè les cues no es produeixin i perquè Parets gaudeixi 
de les mateixes mesures que Mollet, cosa que han manifestat a altres 
ajuntaments del voltants com el de Granollers. 

Si no se ls té en compte, l Ajuntament de Parets si ha de liderar, i plantejar que 
l àmbit de Parets tingui les mateixes condicions ho farà, ja que qui no plora no 
mama. Parets no plorarà però exigirà aquestes mesures i insistirà en obtenir la 
millora no només per a Parets, sinó per a la zona industrial del Vallès Oriental.  

7.11. Pren la paraula el representant, del NOPP, el senyor Morguí, i exposa que 
farà un parell de precs i posteriorment intervindran els seus companys. 

La presidència manifesta que tal com ja es va comentar, només un representant 
ha de formular els precs i les preguntes, encara que la presidència no té cap 
problema en què avui es permeti, si la resta de grups hi està d acord en què 
intervinguin més representants. 

Tot seguit pregunta a la resta de grups si hi estan d acord, ja que en principi 
només pot intervenir un representant de cada força política, tal com es va acordar. 

El representant de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup no té 
inconvenient en què intervinguin més representants, però creu que s hauria de 
respectar allò que es va acordar en el seu moment. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, indica que ja que es va acordar així i 
encara que aquest apartat l havien preparat d una manera diferent, la senyora 
Martí serà qui formuli els precs i les preguntes. 

La senyora Martí indica que no és una qüestió d acord, perquè la llei diu que tots 
els regidors poden intervenir a l apartat de precs i preguntes. És veritat que s ha 
aconsellat i es bo que intervingui un representant per grup, però si algun dia per 
alguna circumstància vol intervenir un regidor de qualsevol grup, d acord amb la 
Llei de règim local té dret a intervenir-hi. Una altra qüestió és que entre tots 
s acordi que és millor que només un regidor faci les intervencions, ja que si 
intervenen els disset regidors el Ple s allargaria molt, per tant, seria bo que això es 
respectés, però si per alguna raó els regidors volen intervenir s ha de complir la 
llei. 

La presidència matisa que no és una qüestió de formes, ja que el NOPP podia 
plantejar la petició en la Junta de Portaveus prèvia que ha tingut lloc, llavors no hi 
hagués hagut cap problema per a la resta de grups. Demana que en el moment 
que vulguin intervenir més representants es faci saber a la resta de grups i a la 
presidència. 

La senyora Martí felicita tots els voluntaris que han aconseguit fer una gran diada 
del dissabte de Festa Major. La Colla de Grallers, Gegants i Bestiari de Parets 
enguany a la Festa Major han aconseguit reunir a més de set colles en el 10è 
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aniversari; la colla de Gegants de Vilanova, del Clot de Barcelona, de Lliçà de 
Vall, de Palau de Plegamans, de la Barceloneta, de Palma de Mallorca i 
trabucaires de Sabadell. Esperen que tots els paretans surtin al carrer a festejar la 
trobada i la gaudeixin. 

7.12. La senyora Martí indica que en una de les intervencions de l últim Ple de 
l any 2006, un regidor de l equip de govern va dir que el NOPP es repetia en el 
tema dels sots. Aquest grup fa temps va presentar una iniciativa per apadrinar els 
sots, però l equip de govern va dir que no es poden apadrinar perquè es tapen, 
només apadrinen els sots durant tres dies després s ha de deixar d apadrinar 
perquè es tapen.  

El NOPP vol manifestar i ensenyar, perquè aquesta és una de les previsions que 
tenien, algunes de les fotografies. Segurament no s han apadrinats tots els sots, ja 
que la fotografia que ensenya del carrer l Empordà es va prendre el 26 de 
desembre de 2004, i una altra fotografia és del 4 d agost de 2006, i el sot està en 
la mateixa situació, per tant no es compleix el que es va dir. En algunes de les 
fotografies del carrer es veu els Gegants i al propi regidor que va fer aquestes 
manifestacions, i es pot comprovar en la situació en què es troba. El fet que els 
carrers del poble tinguin dèficits i defectes és evident i els sots no es tapen, 
encara hi ha molts per tapar. 

7.13. La senyora Martí explica que el NOPP va presentar una proposta de 
resolució sobre l Escola Pompeu Fabra. La proposa no s ha vist ni s ha 
consensuat com les altres, però el seu grup la considera del mateix nivell i 
importància que les que s han debatut al Ple. Prega que es posi a l ordre del dia i 
que es discuteixi amb tots els grups la necessitat que el Ple acordi, al més 
ràpidament possible, la redacció, l adjudicació i l execució del Projecte d ampliació 
i millora de l Escola Pompeu Fabra a fi de dotar el centre de tots els serveis que 
manquen. 

Tothom sap que aquesta escola té moltes dificultats. Han dit que les propostes 
sobre temes escolars s han de discutir i debatre en el Consell Escolar, però ja s ha 
fet. No ha assistit a tots els Consells Escolars, però la representació del NOPP sí 
que hi ha assistit i en tots ells el representant de l Associació de Pares i el 
representant dels professors reivindiquen aquesta qüestió, per tant, s ha exposat i 
presentat al Consell Escolar i no consideren correcta la resposta rebuda per escrit, 
que diu que aquest és un tema que es veurà quan l acordi el Consell Escolar 
Municipal. 

La senyora Martí continua explicant que el Consell Escolar no té facultats 
decisòries en aquesta qüestió, només consultiva, d assessorament, i d informació, 
però aquest és un tema que ha estat proposat, discutit i debatut en molts consells 
escolars i està molt bé que sigui així, però això no treu en absolut que les 
propostes que es debaten en el Consell Escolar s elevin al Ple de la corporació 
perquè s insti al Departament d Ensenyament a solucionar aquesta qüestió que és 
una necessitat vital per als escolars del municipi. 

La senyora Martí prega que per tenir més força el Ple acordi aquesta proposta de 
resolució i d altres relacionades amb l ensenyament a més de proposar-les, 
comentar-les, discutir-les i informar-les al Consell Escolar. El tema del Pompeu 
Fabra clama al cel des de fa molts anys i estaria bé solucionar-lo. 

7.14. La senyora Martí indica que ja s ha parlat de la Cavalcada de Reis, però ha 
de dir que el NOPP entén que és bàsic respectar el que s ha fet tradicionalment, 
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que és sortir al balcó de l Ajuntament, és una cosa que fa poble i que s ha de 
respectar i continuar. 

Entenen les raons exposades per l equip de govern, però no les comparteixen, ja 
que és important que el Reis surtin al balcó per diverses qüestions. Primer, perquè 
és un lloc emblemàtic, en segon lloc perquè és una diada que hi ha una vitalitat a 
l entorn de la plaça i els problemes de seguretat no són cap excusa, perquè en un 
dia de Reis no hi ha problemes de seguretat. El fet que estiguin a la plaça 
revitalitza el comerç, els bars i les activitats de l entorn, que prou problemes tenen 
i aquest dia queden absolutament morts i si els Reis es traslladen al pavelló. Hi ha 
un afegit en aquesta qüestió i és que el fet que els Reis vagin al pavelló fa 
assimilar cada vegada més que és un rei com el de qualsevol centre comercial. El 
pavelló només s hauria d utilitzar en cas de pluja, però els dies que no plou s ha 
d utilitzar el balcó. 

La cavalcada va ser maca, però les dimensions eren molt grosses, cosa que va 
impedir que passés per alguns dels carrers. 

La senyora Martí en resum manifesta que s ha de recuperar que els Reis surtin al 
balcó i fer un dimensionat més baix a fi que la cavalcada passi per carrers que no 
va poder passar. 

7.15. La senyora Martí indica que en el Ple del pressupost no va tenir possibilitat 
de replicar. Consta a l acta que es va acusar al NOPP quan va dir que si se 
sumen totes les quantitats que l Ajuntament ha de tornar en préstecs entre capital 
i interessos, dona la xifra de 6.000  diaris, és a dir, 1.000.000 PTA diari comptant 
els dies festius. Es va acusar al NOPP que deia mentides i que era alarmista. Vol 
que amb els números del pressupost es confirmi si realment aquesta xifra és o no 
és la que diu el NOPP, perquè amb les dades del pressupost és aquest import el 
que surt. No els agrada que se ls tildi de mentiders i d alarmistes, perquè no és 
correcte, ja que segons el pressupost, el municipi de Parets torna 6.000  diaris, 
inclosos els dies de festa. 

7.16. La senyora Martí pregunta en quina situació es troba el col·lector d aigües 
residuals que passa pel Tenes, que va ser malmès d una forma important per les 
inundacions de l any passat. Seria bo saber en quina situació es troba per saber si 
s han fet totes les reparacions a fi d evitar filtracions. 

7.17. La senyora Martí explica que no fa gaire dies un diari va publicar la notícia 
documentada, que el Vallès Oriental és la comarca amb més xarxes d aigua 
contaminada. Diu que 8.000 dels 40.000 catalans afectats per l excés de nitrat a 
les canonades són vallesans. Hi ha una intervenció del Síndic de Greuges en 
aquest sentit. Pregunta pel nivell d afectació de la xarxa d aigua de Parets. Seria 
bo conèixer tota aquesta qüestió i si a la xarxa d aigua hi ha excés de nitrats. 

7.18. La senyora Martí indica que fa temps que van demanar les dades dels 
estudis, les prospeccions i les correccions que s estan fent en la zona de l antiga 
Bendibérica. Les dades no s han facilitat i el NOPP les vol. És important que tots 
els grups disposin d aquestes dades sobre el nivell de contaminació detectat a la 
zona de Bendibérica, les correccions que es realitzen i les previsions. Fa temps 
que hi ha moviment en el sector, i seria bo que tots els grups disposin de les 
dades. 

7.19. La senyora Martí manifesta que en una Junta de Govern de fa dos anys es 
va adjudicar la redacció d una anàlisi de les directrius d ordenació del carrer Major. 
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Pregunta pel resultat que ha donat l encàrrec, ja que és d una certa importància 
des del punt de vista econòmic. 

7.20. La senyora Martí explica que a Parets es produeixen moltes apagades en 
bloc en l accés a Internet. Ahir els usuaris la van patir. Pregunta què pensa fer 
l Ajuntament per resoldre, canalitzar i trobar una solució i que la situació no es 
produeixi i quines millores es poden introduir per donar un millor servei als 
usuaris, ja que les consultes i l accés a Internet cada vegada l utilitza un major 
nombre de població. 

7.21. La senyora Martí indica que han observat que s està netejant la part baixa 
de la Riera Seca en el barri de Lourdes, en la zona de Mollet. Hi ha una actuació 
bastant moguda. Pregunta si Parets les coordina i com les deixen quan s acaben 
les obres cada dia quan el temps anuncia pluges. Pregunta que si hi ha 
moviments en la zona baixa de la Riera Seca si està previst deixar-la deslliurada 
cada dia quan s acaben els treballs a fi que si plou permeti el pas de l aigua i no hi 
hagi entorpiments, ja que algun dia han observat que els moviments i l acumulació 
de terres són importants. 

Pren la paraula el regidor d Ensenyament, el senyor Torio, i explica que respecte a 
la primera pregunta sobre l Escola Pompeu Fabra, estan d acord que des de fa 
molts anys aquest col·legi li manquen alguns serveis. Des de l inici de l ampliació 
de l escola no té menjador, ni una biblioteca com cal, i tampoc té gimnàs. Des dels 
anys 80 es treballa força per aconseguir-lo. 

Explica que la senyora Martí va assistir al Consell Escolar Municipal del 10 
d octubre de 2006, en el qual tot el Consell Municipal va acordar exigir als Serveis 
Territorials o al Departament d Educació la reforma i ampliació urgent del col·legi 
Pompeu Fabra, ja que la competència de fer la previsió de les demandes escolars 
del municipi la té el Consell Escolar Municipal. 

L escrit el van entregar personalment l alcalde i aquest regidor al director dels 
Serveis Territorials, el qual el va contestar el dia 1 de desembre de 2006. Va 
adreçar la carta al senyor Joan Seguer, alcalde president del Consell Escolar 
Municipal, dient que en relació al vostre escrit de 10 d octubre de 2006, en què feu 
referència a l ampliació del CEIP Pompeu Fabra, us informem que després dels 
treballs tècnics de la secció d obres i manteniment de l Àrea de Planificació 
d aquests Serveis Territorials, l encàrrec d aquesta actuació es troba a GISA 
(Gestora d'Infraestructuras, SA), per tal que en les properes setmanes es liciti el 
projecte. Aquesta informació la van entregar als grups municipals i s ha reiterat 
tota la informació de la qual disposaven sempre que han preguntat. recentment 
van anar als Serveis Territorials per demanar un calendari més precís i quan el 
tinguin es farà arribar al Consell Escolar Municipal, al col·legi i a tots els grups 
municipals, que formen part del Consell Escolar. 

Respecte a la segona pregunta referent a la cavalcada, que el senyor alcalde ha 
explicat àmpliament, torna a repetir que la decisió que la rebuda dels Reis tingui 
lloc al pavelló és de la comissió mixta entre l Ajuntament i l Agrupament. En la 
comissió l Agrupament Escolta va ser qui va insistir que era molt millor el pavelló 
en previsió del fred i les pluges. Per majoria l Agrupament Escolta va decantar la 
decisió cap al pavelló. 

La cavalcada va passar per tots els carrers i la decisió del recorregut va ser també 
conjunta i no va passar pel carrer Major no perquè no cabien les carrosses, sinó 
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perquè la comissió que va organitzar la cavalcada va pensar que l altra manera 
era més operativa i que podia arribar més gent a veure la cavalcada. 

Pren la paraula el regidor de Via Pública, el senyor Mingote, i en referència als 
sots ha de dir que l equip de govern creu que és positiu que el NOPP porti una 
fotografia repetida diverses vegades, perquè això vol dir que no hi ha gaire més 
sots. Indica que recollirà les fotografies de sots tapats i les farà arribar al grup del 
NOPP perquè vegi la quantitat de sots que s han quedat orfes de pare i perquè 
facin la comparació. 

El senyor Mingote continua exposant que l apartat de precs i preguntes s ha 
convertit en precs, preguntes i exposicions diverses, perquè s han fet preguntes 
que són exposicions sobre plens anteriors. 

Continua exposant que en el mateix mitjà de comunicació en el qual surt el tema 
de les aigües i els nitrats, pregunta que es contestarà més endavant, aquest 
mateix mitjà de comunicació també diu, i fa referència a plens anteriors, a l apartat 
d exposicions diverses, que Parets és un dels pobles que menys creix de tota la 
comarca. Com s ha fet referència Ple darrera Ple que Parets creix en un 
urbanisme desbocat, d una manera desenfrenada, aquest mitjà de comunicació, 
acompanyat d altres mitjans de comunicació i d unes dades que no provenen 
d aquest Ajuntament, sinó de centres estadístics de renom, diu que Parets creix 
un 1,30% i que la mitjana de la comarca creix en un 2,79%. O sigui, que Parets 
creix bastant per sota de la mitjana de la comarca. Hi ha un 95% de pobles de la 
comarca que creixen més. Les fonts de comunicació són interessants i sempre és 
bo fer-hi referència. A vegades donen notícies que no són tan agradables per als 
ciutadans i ciutadanes dels diferents pobles, en aquest cas de Parets, com potser 
l aigua que beuen, però en canvi unes altres treuen l alarmisme que algun grup vol 
generar amb el creixement urbanístic desbocat. 

Intervé el regidor de Medi Ambient, el senyor Tarrés, que vol fer un parell de 
comentaris. Un en la línia que ha apuntat en la darrera intervenció el senyor 
Mingote, que fa referència a l exposició del NOPP sobre la qualitat de l aigua. En  
un tema tan delicat com aquest s ha de dissipar qualsevol alarmisme i a data 
d avui pot afirmar amb tota claredat que les aigües de Parets no tenen excés de 
nitrats, per tant, l afectació de la xarxa d aigua local no és tal. 

En un altre ordre de coses, el NOPP ha dit que havia demanat les dades d un 
estudi sobre la contaminació de la zona de Béndix. Creu que ja es va entregar, 
potser falta a la resta de grups un repàs sobre l estat actual dels temes, per això 
es compromet en fer arribar la documentació. 

El senyor Tarrés aprofita per fer un comentari de tipus formal, i ho diu com a grup 
polític, que si l apartat de precs i preguntes defuig del prec i la pregunta, es 
converteix en una exposició i s aprofita aquesta per felicitar la ciutadania i les 
entitats per la Festa Major, ICV-EA, i creu que la resta de grups polítics també han 
d exigir un torn per felicitar explícitament a tota la ciutadania de Parets per la 
Festa Major, demanar que participin i s ho passin bé i fer extensiva a totes i 
cadascuna de les entitats la felicitació pel  treball realitzat. Formalment això no 
toca a l apartat de precs i preguntes, tot i que no és una resposta sí que és un 
comentari per la intervenció que hi ha hagut, i la presidència l ha de considerar per 
a properes intervencions. Pregunta si s acorda que tothom tingui un torn o que no 
el tingui ningú. 
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El representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, indica que el plantejament 
del grup d Iniciativa és el que volia exposar en la seva intervenció. Li ha sobtat 
com s ha portat l apartat de precs i preguntes, i el grup municipal Socialista felicita 
els ciutadans i les entitats perquè tinguin una bona Festa Major d Hivern, però no 
per això estan d acord amb el plantejament que avui ha portat el torn de precs i 
preguntes, perquè desvirtua l objectiu de l apartat. 

Si algun tema té interès perquè es creu que és necessari, ha de dir que hi ha 
mecanismes en l Administració per plantejar la comissió pertinent i parlar per 
exemple de la Cavalcada de Reis o de qualsevol altre tema que interessi els 
ciutadans i els diferents grups polítics del Ple. 

Intervé la presidència i manifesta que respecte al tema econòmic, sobre que el 
NOPP deia mentides i era alarmista, ha de dir que ha mirat l acta i respecte als 
6.000  no veu aquesta referència, sinó que es feia referència a les intervencions 
sobre partides que no coincidien amb la suma que es plantejava. Inicialment es 
passava d una partida a una altra i les quantitats no coincidien. Tot i així, es 
tornarà a mirar l acta, perquè l ha mirat per sobre i ha vist una referència sobre 
que la partida passa de 0  a 143.000 , quan en realitat passa de 132.000  a 
143.000 . És a dir es referien a això, cosa que es constata. La paraula mentida 
no s ha de dir, però sí que no s ajusta a la realitat. Si en la intervenció de l equip 
de govern es va dir això, no tenen cap problema en reconèixer-lo. 

La presidència indica que el tema de la Cavalcada dels Reis li il·lusiona bastant, i 
se la fa molt seva.  

En primer lloc, ha de dir que la cavalcada va passar per tots els llocs que estaven 
previstos, pel carrer Sant Antoni, l avinguda de Lluís Companys, l avinguda de 
Catalunya, etc. 

En segon lloc, farà arribar el plantejament exposat en el Ple sobre que alguns 
grups no estan d acord amb la proposta acordada per la comissió i parlarà amb 
les entitats i els representants de l Agrupació Escolta al respecte. 

Indica que el que s ha fet és participació. Participar significa deixar parlar les 
entitats a fi que proposin noves aportacions, i l Ajuntament les ha recollit. 
Participar significar recollir les peticions que els ciutadans presenten i en aquest 
cas les entitats van manifestar que eren convenients uns canvis en la cavalcada. 
La presidència pot tenir la seva opinió personal, que és millor fer-lo en el balcó de 
l Ajuntament pel seu valor simbòlic, però aquesta és l opinió que té com a Joan 
Seguer, però com alcalde, ha de recollir el que van proposar les entitats 
participants, les quals tenen una altra opinió. Això és la participació, i si es posen 
impediments difícilment evolucionaran. Insisteix que la participació significa 
recollir, analitzar i donar resposta a la ciutadania i les entitats. 

D altra banda, de felicitacions es poden fer moltes i de moltíssima gent que hi 
participa, no només les entitats, perquè hi ha més activitats culturals i lúdiques 
que es desenvolupen. Creu que la forma en què ho ha fet el NOPP no és la 
manera de fer-ho, tal com han coincidit tots els grups, i en nom de tots aixeca la 
sessió i desitja a tots els presents i a la població una molt bona Festa Major.  

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

El secretari accidental  Vist i plau  
L alcalde 
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