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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 13 de febrer de 2007 
Horari: de 20.40 a 21.10 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 
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 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

Acordar, si escau, traslladar a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona el 
Text refós del Pla general d ordenació urbana de Parets del Vallès  

Desenvolupament de la sessió 

Acordar, si escau, traslladar a la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona el Text refós del Pla general d ordenació urbana de Parets 
del Vallès 

Intervé la presidència i indica que el secretari de la corporació ha facilitat la nova 
proposta als diferents grups, després de la comissió informativa, en què l advocat 
senyor Carlos Pareja va explicar el present punt, en el qual va haver algunes 
adaptacions en la proposta d acord. 
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Indica que avui es porta a aprovació el Text refós del Pla general d ordenació 
urbana de Parets del Vallès a fi d elevar el Text refós i l expedient administratiu a 
la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona, als efectes que procedeixi a 
l aprovació definitiva. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que en la darrera comissió informativa el lletrat senyor Pareja va donar 
una àmplia informació jurídica i administrativa del tema. 

El present punt ja es va discutir en l aprovació inicial, com també el motiu, que és 
la denúncia presentada per l Ajuntament de Lliçà de Vall sobre la modificació del 
Pla general. El tema es va debatre i cada grup es va posicionar, per això creu que 
ara no cal obrir de nou el debat, llevat que hi hagi alguna matisació. 

Intervé el representant d ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup ja ha 
manifestat diverses vegades que aquest no és el seu Pla general, per això 
s absté. 

Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que ja s ha 
debatut àmpliament aquest punt i el senyor Pareja ha explicat detalladament la 
part administrativa. 

CiU creu que és un pas que s ha de fer per solucionar el problema, tal com ja va 
exposar en el darrer Ple. Aquest pas no tancarà el tema, però com a municipi i 
paretà interessa que l acord es traslladi al més aviat a la Comissió d Urbanisme, 
que es reunirà aquest mes de febrer a fi d aprovar el Text refós. 

Indica que és positiva qualsevol proposta que permeti que el dia de demà 
desaparegui la Via Interpolar del municipi, la qual cosa desitja CiU i creu que tot el 
plenari. 

El Text refós és necessari, ja que junta les sis modificacions, es matisen certs 
punts que no queden ben detallats en les diferents aprovacions i permet tancar 
definitivament el Pla general, que continuï endavant i que no quedi un buit legal. 

El senyor Martorell continua exposant que CiU es va abstenir en el darrer Ple 
ordinari i ara ho continuarà fent, encara que reitera que és necessari fer-ho i que 
està d acord en què es resolgui el problema. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que tal com 
va manifestar en el Ple anterior que es va debatre aquesta qüestió, considera que 
és un tema important i el fet que s hagi produït la sentència que declara nul el Pla, 
fa trontollar tot l urbanisme municipal. És un tema que afecta a tothom i val la pena 
que entre tots expliquin quins són els antecedents. 

L Ajuntament tenia la revisió del Pla general aprovada l any 2002, que era una 
revisió del Pla de l any 1985. La revisió va patir una tramitació bastant llarga i 
durant la tramitació es va prescindir d un bon assessorament jurídic i la sentència 
a tombat el Pla per un defecte de forma. Tot i que el recurs l ha interposat 
l Ajuntament de Lliçà de Vall en contra de la Interpolar, però en realitat no va 
arribar a parlar o discutir sobre el tema de la Interpolar, perquè abans es va trobar 
amb un defecte de forma i és més fàcil per a un jurista anar directament al defecte 
de forma, que no pas al contingut. 

Al mes de febrer de l any passat, és a dir fa un any es va produir la sentència que 
declara nul el Pla. El NOPP ha manifestat algunes de les qüestions en l anterior 
Ple i malgrat que l equip de govern coneixia la sentència, aquest no ha informat a 
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cap grup de l oposició, al menys al NOPP, no fins fa poc temps. Fins i tot quan es 
posa a informació pública el Pla per intentar solucionar la qüestió i evitar que la 
nul·litat del Pla es produeixi de veritat o acabi la sentència en ferm, els grups no 
tenen informació, fet que lamenta perquè la sentència és important i no és una 
sentència qualsevol, ja que és evident que no cal donar compte de totes les 
sentències que es produeixen per recursos presentats contra l Ajuntament, perquè 
algunes tenen un contingut parcial o puntual, però no és el cas d aquesta. En 
aquest cas el grups havien d haver estat informats. 

La senyora Martí continua explicant que el NOPP ja va indicar que l equip de 
govern no havia facilitat en cap moment còpia de la sentència. El seu grup ha anat 
a Urbanisme a buscar-la, encara que no fa gaire dies va tenir lloc una reunió amb 
el senyor Pareja, que ha explicat la situació de l expedient. 

Indica que no s ha informat al poble de la sentència. Es podrien aprofitar les 
pàgines del Parets al Dia per posar la sentència i l edicte d informació pública, 
perquè el tema hagués estat bé de conèixer-ho abastament. 

La sentència ve a dir fonamentalment tres coses. Que el tràmit del Pla general 
s ha fet malament, que el Pla general esdevindrà nul en el moment que la 
sentència sigui ferma i que obliga a una tramitació nova. L equip de govern ha 
intentat reprendre la tramitació per corregir el defecte de forma. Ha obert el tràmit 
d informació pública, però el NOPP no va captar que es tractava d una informació 
pública fruit de la sentència, perquè no tenia coneixement d aquesta. Després es 
va produir l aprovació provisional i avui probablement s aprovarà el Text refós de 
la revisió del Pla general. 

Aquesta tramitació és una de les possibilitats que a la vista de la sentència es 
podia fer i amb el temps es veurà si és la millor o no, però atès que continua 
existint en el Pla un dels problemes que l Ajuntament de Lliçà no accepta, com és 
el desviament de la Interpolar, es tornarà a interposar un altre recurs i el 
procediment esdevindrà un pedaç en tota la qüestió. 

Sobre el paper la sentència declara nul el Pla general per defecte de forma, però 
sobre el territori el Pla genera diferents problemes urbanístics que estan a la vista 
de tothom. El NOPP vol fer una reflexió en veu alta, perquè a vegades es diu 
aquella dita castellana de No hay mal que por bien no venga . Tot i que l equip de 
govern ha decidit traçar la línia de recuperació de la tramitació per esmenar el 
defecte de forma i procedir al més aviat possible a tenir una altra vegada el Pla 
aprovat, potser hi ha una altra possibilitat que és deixar que la sentència 
esdevingui ferma, que entri en vigor el Pla de 1985 o unes normes subsidiàries i 
s aprofiti l ocasió per a la redacció d un nou Pla general, que convé, ja que el que 
veu la majoria de ciutadans al carrer no els satisfà, perquè hi ha hagut últimament 
actuacions i desenvolupaments urbanístics que no són gaire encertats. Si es fes 
una nova redacció permetria complir la Llei d urbanisme de 2002 i 2004, sobre 
adaptar el nou planejament a la nova legislació, que és més avantatjosa des del 
punt de vista social i públic, cosa que permet obtenir sòl per a habitatges de 
protecció oficial en una mesura més elevada que el Pla que es va aprovar en un 
altre règim legal vigent. 

La senyora Martí continua exposant que seria una bona oportunitat per recuperar 
un millor urbanisme per al municipi. Creu que l equip de govern ha de fer aquesta 
reflexió, ja que permet arranjar determinades qüestions. Algunes no es poden 
solucionar, però d altres sí, a més s hagués plantejat la possibilitat d optar per 
aquesta altra via. 
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Ara estan en el punt d aprovar el Text refós de la revisió del Pla general, que es 
remetrà a Urbanisme, i aquest l aprovarà, però pensar en altres possibilitats 
permetria millorar l urbanisme del municipi. Sinó es fa aquesta reflexió el NOPP 
votarà en contra perquè està en contra de moltes de les determinacions de la 
revisió del Pla i amb algunes de les modificacions posteriors que s han produït, 
com són per exemple les modificacions, que s incorporen ara en el Text refós 
sobre la supressió de determinades zones verdes i de l increment de l edificabilitat 
i l ocupació, que s incorpora en el Text refós. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que a partir de la 
intervenció del regidor d Urbanisme, que ha iniciat la ponència i s ha referit que la 
discussió del tema ja havia tingut lloc en sessions anteriors i que avui es vol 
culminar un procés que conclou amb l aprovació del Text refós i es porta endavant 
la tramitació administrativa corresponent. Ara s ha suscitat novament el debat 
arran de les diferents intervencions i aprofita la seva per deixar clara la posició 
d ICV-EA. 

L altre dia en una comissió informativa prèvia a la sessió plenària d avui un jurista 
prestigiós com és el senyor Pareja va qualificar la situació actual que s ha creat 
arran de la sentència de surrealisme jurídic, i ho diu sense ànim de posar-lo en 
cap compromís. Una sentència com aquesta s ha d analitzar acuradament i de 
manera seriosa més enllà de les disquisicions que cadascun tregui. La sentència 
indica clarament que s ha d exposar novament a informació pública el Pla general, 
amb la modificació introduïda concretament com a conseqüència de la 
incorporació de la Via Interpolar. El Ple avui dóna compliment de la sentència 
abans que sigui ferma i evita qualsevol possibilitat d entrar en una situació que 
derivi en alguna mena d inseguretat jurídica. 

Amb la tramitació que avui es culmina se soluciona el defecte observat per la 
instància de la sentència. Amb el Text refós s incorporen també les modificacions 
posteriors al text originari de manera que la cobertura és total per a tot el Pla. Els 
tràmits realitzats fins ara inclòs el d avui, que és la culminació, permeten pal·liar 
els defectes apreciats per la sentència i acabat el termini d exposició pública que 
s ha exhaurit sense al·legacions, s acorda traslladar el Text refós a la Comissió 
d Urbanisme de la Generalitat, Administració contra la qual l Ajuntament de Lliçà 
va presentar el recurs, fet que a vegades tots obliden. És bo que la ciutadania 
sàpiga que el recurs presentat per l Ajuntament de Lliçà es contra la Comissió 
d Urbanisme i no pas contra l Ajuntament de Parets. 

Un tema com aquest és importantíssim i d una dimensió extraordinària i justifica 
que tingui lloc una sessió extraordinària del Ple per tractar-lo. És un tema prou 
delicat perquè tots facin un ús responsable de la tasca ordinària i que s eviti la 
demagògia. Unes fonts s han encarregat de difondre arreu del municipi i 
intencionadament que el Pla general està en fase de nul·litat i que el cent per cent 
de la població pot quedar afectada per la hipotètica suspensió del Pla general. Per 
això és més justificat que mai que es faci la tramitació que s escaigui per adoptar 
les mesures que convinguin i donar resposta a tots els interrogants que susciti una 
sentència que potser jurídicament inqüestionable, però que algú pot entendre que 
permet posar en risc la vigència del Pla, si l Ajuntament no és capaç de buscar la 
manera de tornar a la realitat i garantir la vigència dels instruments de 
planejament. 

El senyor Tarrés continua explicant que l origen del problema és la Via Interpolar 
que no va quedar ben resolt. Quan es va aprovar el Pla general va ser el tema de 
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més debat i discòrdia. Es va discutir i consensuar i al final es va arribar a la 
unanimitat, ja que el consistori i el conjunt de la ciutadania van creure que la Via 
Intepolar trinxaria i esquarteraria el municipi per la meitat. Finalment es va 
introduir la Via Interpolar per imposició de la Generalitat, ja que legalment estava 
marcada al Pla de carreteres, fet que va generar el defecte de forma. 

El veritable focus del problema és la Via Interpolar i la posició de defensa de 
l Ajuntament dels interessos col·lectius del municipi. Es va trobar una alternativa a 
la Via Interpolar que és la Ronda Nord, que pot fer aquesta tasca, la qual s ha 
rebutjat pels motius que tots saben, l Ajuntament veí de Lliçà de Vall. 

Insisteix que la Via Interpolar és el nucli, el desllorigador de la situació en què es 
troben, i s ha de continuar treballant perquè la Via Interpolar desaparegui del Pla 
de carreteres. Saben que d aquí a uns mesos es discutirà políticament el Pla de 
carreteres a nivell de Catalunya, i col·lateralment sortirà el tema de la Via 
Interpolar. 

El Pla actual és un Pla general que promou i preveu un creixement equilibrat del 
municipi, que dissenya un futur amb cohesió territorial i social, però no és possible 
si la Via Interpolar quartera el municipi. És més que lloable que un projecte de 
Ronda Nord faci la feina i que malgrat l oposició de Lliçà de Vall, alguna virtut ha 
de tenir quan la Comissió d Urbanisme de Barcelona la va acceptar com a pròpia i 
la va incorporar al Pla de Parets. 

Avui es debat el Text refós per salvar la situació vigent i l Ajuntament s avança a la 
fermesa d una sentència per assegurar la cobertura jurídica de tots els actes que 
s hagin produït durant aquest temps i els que es derivin en un futur, fins que no hi 
hagi cap qüestió definitiva de la Comissió d Urbanisme, que espera que sigui al 
mes de febrer. 

El senyor Tarrés recorda que la sentència anul·la un acord de la Generalitat i cita 
a l il·lustre jurista que va dir literalment en el marc de la comissió informativa, a la 
qual tots els grups polítics van assistir, que la sentència és el resultat d un recurs 
contra la Generalitat de Catalunya i que indica que cal exposar la modificació per 
inclusió concreta de la Via Interpolar, cosa que està corregida gràcies al Text 
refós, que és l últim tràmit prou important, ja que sinó el Pla general perdria la 
seva vigència i sinó existís el document de tramitació els deixaria en una situació 
d una certa inseguretat jurídica. 

Avui té lloc l últim tràmit, que dóna cobertura jurídica i aclareix a fi que no hi hagi 
cap confusió en l opinió pública que en cap dels casos el Pla general de Parets 
està suspès, fet que ha de saber el conjunt de la ciutadania. 

El senyor Tarrés continua explicant que és important assegurar que el Pla no està 
suspès i que sota cap concepte es pot permetre que hi hagi una reentrada 
hipotètica del Pla general de 1985, perquè és nociu, entre d altres qüestions, per 
espais que ara estan protegits com Can Serra, que abans estaven afectats i que 
també es preveia un sostre de població més alt que l actual, per això l equip de 
govern vol salvar l actual Pla i vol aprovar el Text refós. 

Intervé la presidència i explica que només es donen compte de les sentències 
quan són fermes, fet que s ha explicat diverses vegades en el Ple. Avui encara no 
s ha produït una sentència definitiva, per això quan sigui ferma es donarà compte 
al Ple. 
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La sentència en primera instància indica que hi ha un defecte de forma i 
normalment les resolucions finals jurídiques van en el mateix sentit d estimar el 
defecte de forma, per això l Ajuntament amb aquest acord avui se soluciona el 
defecte de forma que es va produir en el seu moment i, sobretot, s avança a la 
fermesa de la sentència. Reitera que quan la sentència sigui ferma l Ajuntament ja 
haurà tramitat la documentació a la Comissió d Urbanisme. Està previst incloure 
aquest punt a l ordre del dia de la Comissió d Urbanisme del mes de febrer i que 
aquesta aprovi el Text refós. És a dir que quan la sentència esdevingui ferma, 
l Ajuntament ja haurà donat compliment a la resolució de la sentència. 

La presidència indica que clarifica el tema perquè es barregen conceptes sobre la 
fermesa o no de la sentència, per això vol que quedi clar que el Pla general en 
cap moment és nul, sinó que és vigent, ja que la sentència no és ferma, així 
mateix ho va manifestar el responsable jurídic que va comentar els aspectes 
jurídics, administratius i urbanístics al voltant de la sentència. 

Continua explicant que el Pla general de Parets no té gaire dificultats i neix de la 
voluntat col·lectiva de buscar alternatives a la Via Interpolar. Una alternativa és la 
Ronda Nord, però l Ajuntament de Parets i Lliçà no van ser capaços d arribar a un 
acord territorial. 

Els acords que adopti avui el Ple generen seguretat jurídica, cobertura legal, 
control i reforçament del planejament vigent, i en cap moment el Pla general de 
Parets ha estat suspès. 

Quan el NOPP diu trontolla l urbanisme, dóna la sensació que hi hagi inseguretat 
jurídica, caos i desconfiança, la qual cosa no és certa, ja que el planejament 
vigent està totalment en vigor, i hi ha un planejament amb una seguretat jurídica 
total. 

L Ajuntament dóna la màxima cobertura i seguretat jurídica, amb els processos 
administratius. 

Ara no és el moment d analitzar les modificacions aportades, que ja van ser 
discutides en plens anteriors. Només remarcar que quan es parla de la supressió 
de zones verdes no és que se suprimeixin, sinó que es reubiquen en altres llocs i 
els paràmetres globals de les zones verdes del municipi amb les modificacions 
plantejades fins i tot s augmenten en alguns indrets. Les modificacions també 
aporten uns dels elements bàsics com la construcció de la residència, que en una 
de les modificacions del Pla general es reafirma la voluntat d ubicar-la en un lloc 
consensuat a través d un procés de consulta a la població de gent gran, encara 
que hi ha grups polítics que tenen criteris diferents a l equip de govern respecte a 
aquest equipament.  

La presidència insisteix amb contundència que en tot moment el planejament, les 
figures urbanístiques i l urbanisme que es desenvolupa al municipi tenen 
cobertura jurídica legal, ja que la sentència no és ferma i per això ara l Ajuntament 
desenvolupa un procés administratiu que dóna sempre i en tot moment seguretat 
jurídica i cobertura legal als actes urbanístics, administratius i jurídics que 
esdevinguin del desenvolupament del Pla general aprovat al 2001. 

Sense cap més intervenció les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 
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Abstencions: 3 (ERC, CiU) 

Per tant i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 26 de juliol de 2001 va aprovar 
provisionalment la revisió del Pla General en el qual es restitueix el traçat de la Via 
Interpolar i es manté el traçat proposat en el document d aprovació inicial, amb la 
denominació de Ronda Nord, atès el caràcter de sistema general de la Via 
interpolar, inclosa en el Pla de carreteres de Catalunya aprovat pel Decret 
311/1985, de 25 d octubre, i de conformitat amb l informe de la Direcció General 
de Carreteres. 

Vist que el Ple de l Ajuntament de 29 de novembre de 2001 va acordar verificar la 
revisió del Pla general d ordenació de Parets del Vallès i incorporar-hi les 
prescripcions establertes en l acord d aprovació definitiva de la Comissió 
d Urbanisme de Barcelona de 14 de novembre de 2001, el qual incorporava la 
reserva de la Via Interpolar. 

Atès que l Ajuntament de Lliçà de Vall va formular recurs contenciós administratiu 
contra l esmentat acord i va sol·licitar que es declarés la nul·litat de les previsions 
contingudes en la revisió del Pla general d ordenació de Parets del Vallès, en 
relació amb la creació i el traçat de la Ronda Nord prevista en aquesta revisió. 

Atès que la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la sentència número 148, de 16 de 
febrer de 2006, va fallar estimar el recurs contenciós administratiu interposat 
contra l acord de 12 de desembre de 2002 de la Comissió d Urbanisme de 
Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en virtut del 
qual s aprovava definitivament la revisió del Pla general d ordenació urbana, atès 
que, en atenció a l informe de la Direcció General de Carreteres referent al 
manteniment del traçat de la Via Interpolar prevista en el Pla territorial de 
carreteres, s hi havia restituït el traçat de la Via Interpolar i es mantenia la creació 
del traçat de la Ronda Nord, cosa que produïa modificacions substancials que 
requerien un nou tràmit d informació pública per garantir la participació ciutadana i 
de tots els afectats per aquestes modificacions. 

Atès que mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de data 4 de 
novembre de 2006, es va sotmetre a informació pública la revisió del Pla general 
d ordenació urbana aprovat definitivament per la Comissió d Urbanisme de 
Barcelona pel que fa a les modificacions substancials derivades de la restitució de 
la Via Interpolar que han estat considerades com a substancials respecte al 
document d aprovació inicial i va atorgar-se audiència a les corporacions locals 
amb territori limítrof. 

Atès que en sessió del Ple de l Ajuntament  de 19 de desembre de 2006 es va 
acordar desestimar les al·legacions presentades i es va acordar l aprovació 
provisional de la revisió del Pla general d ordenació urbana de Parets del Vallès, 
que incorpora el document aprovat definitivament per la Comissió d Urbanisme, un 
cop sotmeses a informació pública les modificacions substancials derivades de la 
restitució de la Via Interpolar. 

Atès que en l esmentat acord s aprovava el Text refós de la revisió del Pla general 
d ordenació urbana que ha incorporat les modificacions puntuals aprovades 
definitivament amb posterioritat a l aprovació definitiva de la revisió del Pla 
general, i l ajust del terme municipal amb Montmeló derivat del Decret 248/2002, 
de 22 d octubre, pel qual s aprova l alteració parcial dels termes municipals de 
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Montmeló i de Parets del Vallès i s anunciava la informació pública del Text refós 
durant un termini d un mes, únicament pel que fa als aspectes formals de la refosa 
efectuada, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Atès que l esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
data 21 de desembre de 2006, i en els diaris el Periodico de 22 de desembre de 
2006, i el 9 Nou, de 23 de desembre de 2006. 

Atès que en el termini d informació pública del Text refós no s han presentat 
al·legacions, si bé s ha procedit a la correcció de diverses errades materials 
existents en el Text refós sotmès a informació pública respecte al Pla aprovat 
definitivament. 

Vist el Text refós de la revisió del Pla que incorpora el Pla general d ordenació 
urbana de Parets  aprovada definitivament per la Comissió d Urbanisme de 
Barcelona un cop sotmeses a informació pública les modificacions substancials 
derivades de la restitució de la Via Interpolar, les modificacions puntuals del Pla 
general aprovades definitivament amb posterioritat a l aprovació definitiva per la 
Comissió d Urbanisme, i l ajust del terme municipal amb Montmeló derivat del 
Decret 248/2002, de 22 d octubre, pel qual s aprova l alteració parcial dels termes 
municipals de Montmeló i de Parets del Vallès. 

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

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar el Text refós de la revisió del Pla general de Parets del Vallès, que 
incorpora el Pla general municipal  aprovat definitivament per la Comissió 
d Urbanisme de Barcelona un cop sotmeses a informació pública les 
modificacions substancials derivades de la restitució de la Via Interpolar, les 
modificacions puntuals del Pla general aprovades definitivament amb posterioritat 
a l aprovació definitiva per la Comissió d Urbanisme, i l ajust del terme municipal 
amb Montmeló derivat del Decret 248/2002, de 22 d octubre, pel qual s aprova 
l alteració parcial dels termes municipals de Montmeló i de Parets del Vallès. 

2. Elevar el Text refós i l expedient administratiu a la Comissió Territorial 
d Urbanisme de Barcelona als efectes que procedeixi a la seva aprovació 
definitiva. 

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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