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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 15 de març de 2007 
Horari: de 20.40 a 23.45 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. Donar compte del manifest del dia 8 de març de 2007, Dia Internacional de les 
Dones relatiu a la participació de les dones, un principi de desenvolupament 
democràtic. 

3. Donar compte de l acord de la Junta de Govern, relatiu a la concertació d una 
operació de crèdit per al finançament de part de les inversions del pressupost 
de 2007. 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l exercici 2006 de 
l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament de Parets del Vallès. 

5. Aprovar, si procedeix, la modificació del Pressupost de l Ajuntament i del 
Patronat Municipal d Ensenyament de l exercici de 2007. 
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6. Donar compte de l acord de la Comissió d Urbanisme de Barcelona, que 
aprova el Text refós de la revisió del Pla general d ordenació. 

7. Ratificar, si correspon, un Decret d Alcaldia relatiu al recurs número 10/07. 

8. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós de la modificació puntual del 
Pla general d ordenació urbana en el sector UP-7 Cementiri . 

9. Acordar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla 
general d ordenació urbana en el sector UP-1 Can Fradera. 

10. Acordar, si s escau, l aprovació inicial de la modificació de l Ordenança de 
convivència ciutadana i de la via pública en els preceptes que regulin 
conductes i accions incloses en la Campanya Parets creix en civisme . 

11. Acordar, si procedeix, l aprovació inicial de la modificació de l Ordenança 
municipal del servei urbà del taxi. 

12. Acordar, si correspon, l aprovació provisional de la modificació de l Ordenança 
fiscal número 19 de l exercici 2007 per la Taxa per a la prestació del servei 
d escoles bressol. 

13. Acordar, si s escau, acceptar les subvencions per contribuir a minorar les 
quotes del servei d educació de les escoles bressol la Cuna, el Cirerer i el Nou 
Cirerer per al curs escolar 2006-07. 

14. Acordar, si procedeix, l adhesió a la candidatura de Tarragona per a la Capital 
de la Cultura 2016. 

15. Aprovar, si correspon, la moció sobre la gratuïtat de l Autopista C-33. 

16. Precs i preguntes.  

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l Ajuntament per UNANIMITAT, aprova els esborranys de les actes del 
dia 18 de gener i 13 de febrer de 2007.  

2. Donar compte del manifest del dia 8 de març de 2007, Dia 
Internacional de les Dones relatiu a la participació de les dones, un 
principi de desenvolupament democràtic 

La regidora d Igualtat, la senyora Fernández, dóna compte als membres del Ple 
del manifest del dia 8 de març de 2007, Dia Internacional de les Dones relatiu a la 
participació de les dones, un principi de desenvolupament democràtic, que té el 
text següent: 

Avui, 8 de març de 2007, volem expressar el nostre reconeixement a totes les 
dones que amb el seu compromís han fet possible la consecució de drets i 
llibertats de les dones. El seu llegat ha permès assolir avenços molt importants en 
la nostra societat com son el reconeixement de drets polítics i socials, l accés al 
món laboral, la participació a l àmbit acadèmic i el reconeixement de l aportació de 
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les dones a la cultura. Tots  ells han estat possibles  a casa nostra en les darreres 
dècades gràcies a elles. 

Som conscients que malgrat haver assolit el reconeixement formal de drets entre 
dones i homes, encara perduren desigualtats molt importants en els diferents 
àmbits de la vida:  

 

En la corresponsabilitat de les tasques reproductives i de cura.  

 

En el repartiment i usos del temps 

 

En les diferents condicions laborals d homes i dones. 

 

En la representació política i la presència en càrrecs de responsabilitat. 

 

En la violència específica que s exerceix sobre les dones. 

 

En la feminització de la pobresa, particularment de les dones grans. 

Per això és imprescindible continuar treballant per fer dels drets de les dones i la 
seva llibertat no només un principi normatiu sinó una pràctica de relació social i 
personal. I perquè aquest objectiu sigui possible calen transformacions en 
profunditat tant en les estructures socials com en les simbòliques.  

En aquest sentit la Llei d Igualtat significa un canvi de paradigma; no enuncia 
només el principi d igualtat entre dones i homes sinó que remou els diferents 
obstacles que fins ara no l han fet possible. 

Perquè considerem inacceptable qualsevol manifestació de desigualtat, perquè 
volem una societat igualitària i lliure per a homes i dones, des del reconeixement 
de la diferència i la diversitat, EXPRESSEM EL NOSTRE COMPROMÍS AMB: 

 

Impulsar la participació de les dones en tots el àmbits de la vida social, política i 
cultural. 

 

Afavorir mesures de conciliació i nous usos socials del temps que afavoreixin la 
correponsabilitat tant en les tasques productives com reproductives. 

 

Desenvolupar accions per prevenir qualsevol manifestació de la violència 
contra les dones i, alhora, atendre a aquelles dones que l han patida. 

 

Reconèixer i impulsar les creacions culturals de les dones i les seves 
aportacions al patrimoni cultural comú. 

 

Fer de la igualtat entre dones i homes un principi de desenvolupament 
democràtic dels nostres pobles i ciutats. 

En el dia internacional de les dones volem renovar el compromís del món local 
alhora d incorporar la perspectiva de gènere al conjunt de l agenda política. 
Només des del reconeixement de les realitats, necessitats i demandes de les 
dones podem fer una política inclusiva que contempli al conjunt de la ciutadania. 

8 de març de 2007

  

3. Donar compte de l acord de la Junta de Govern, relatiu a la 
concertació d una operació de crèdit per al finançament de part de les 
inversions del pressupost de 2007 

Prèvia la vènia, intervé el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i dóna compte al 
plenari que la Junta de Govern en data 8 de febrer de 2007 va adoptar l acord de 
concertar una operació de crèdit a llarg termini per al finançament de part de les 
inversions de l exercici 2007. L import és d 1.000.000 , el termini inclosa la 
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carència és de 10 anys, el termini de carència és d 1 any i el tipus d interès 
EURIBOR a 3 mesos + 0,10 % revisió trimestral i no té comissió d obertura. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i pregunta a què es destinarà 
exactament el 1.000.000  i el nivell d endeutament. 

El senyor Llacuna respon que el 1.000.000  forma part de les operacions a 
concertar, les quals es van discutir en el pressupost de 2007. Aquesta és una de 
les dues operacions de crèdit concertades i previstes en el pressupost. 
Tradicionalment l Ajuntament obté una bona part de les operacions de préstec a 
través de la Diputació, amb unes condicions molt favorables per a la hisenda local. 

Respecte al nivell d endeutament, respon que consta en el quadre de finançament 
de l Ajuntament que tenen els regidors, el qual es va facilitar conjuntament amb el 
pressupost del 2007, i no s alteren en absolut les condicions expressades. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que no 
consideren encertat que l Ajuntament procedeixi tan aviat a una nova operació 
d endeutament d 1.000.000 , perquè estan a pocs dies d unes eleccions 
municipals, i per això no és adequat. 

D acord amb la documentació que figura a l expedient, només s ha executat un 
36% de les inversions de l any passat tancades el 31 de desembre de 2006. Seria 
més lògic que abans de subscriure una nova operació d endeutament 
s executessin les inversions de l any passat, ja que només es va executar el 36% 
de les inversions del capítol VI. 

El 1.000.000  incrementa l endeutament de l Ajuntament, que és de 21.000.000 
, un deute acumulat. És una quantitat molt elevada i equival a 3.500.000.000 

PTA i es correspon amb les xifres que han dit de tornar 6.000  diaris. 

El NOPP creu que no és el moment adequat de subscriure el préstec per les dues 
raons que ha exposat. Perquè estan molt a prop de les eleccions municipals i 
perquè es destina al capítol VI i l any passat només es va executar un 36%. Per 
això, s haurien d executar les inversions de l any passat que són en gran part per 
endeutament, abans de subscriure un nou préstec. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, exposa que respecte a les observacions 
de la senyora Martí, ha de dir que l operació com abans ha comentat al senyor 
Rigol obeeix bàsicament al compliment del pressupost tal i com es va determinar 
a finals de l any 2006. És una operació de préstec prevista i forma part del 
pressupost de 2007. 

Pel que fa a l estat d execució de les inversions de l any 2006, ha de dir que a 
l expedient consta la liquidació de l any 2006, i l estat d execució és de 5.800.000 
, aproximadament, contra la previsió d uns 8.900.000 , per tant, l estat 

d execució és més elevat del 36%. S ha de tenir en compte que la inversió de la 
residència per a la gent gran, és molt forta i passa a l any 2007 i no hi ha execució 
des del punt de vista administratiu ni comptable, perquè no hi ha factura i perquè 
s ha endarrerit el començament dels treballs. 

Reitera que l estat d execució no és del 36% a data 31 de desembre de 2006. 
Aquesta operació és normal dins de l execució del pressupost. Segueix la mateixa 
mecànica de sempre. 

Intervé la presidència i matisa que hi ha una diferència entre executar i adjudicar. 
El pressupost reflecteix el que s executa, però per adjudicar una inversió s ha de 
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concertar un préstec per la seva totalitat. Hi ha un percentatge baix d execució, 
però no d adjudicació, perquè quan es fa aquesta, fa referència a tot el que pugui 
portar amb la inversió en la seva totalitat i que s executa a l any 2006-2007. Això 
mateix passa a l any 2007 que cal adjudicar les inversions previstes d enguany, i 
per això s ha de tenir el finançament consolidat, ja que sinó, els serveis econòmics 
i tècnics no deixen adjudicar cap obra que no tingui el finançament consolidat en 
la seva totalitat, i realitzen un seguiment i un control molt rigorós i acurat. 

Segons com s expliquen els temes indueixen a error, que bàsicament és un error 
d apreciació i no de concepte, ja que s ha de distingir entre executar i adjudicar. 
Quan s adjudica és per la totalitat de l obra i amb l execució es paguen les factures 
a mesura que s executen les obres d inversió. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el senyor 
Llacuna ha dit que no és cert el percentatge del 36%. El document és de la 
liquidació del pressupost que consta a la carpeta i és evident que el crèdit total del 
capítol VI, d inversions, és de 8.900.000 , dels quals resten pendents d executar, 
liquidar o pagar 5.800.000 , per tant és veritat que s ha executat un 36%. Es 
poden fer totes les apreciacions que es vulguin, però la dada és d un 36%. 

La presidència indica que també estaran d acord en què és veritat que no és el 
mateix executar que adjudicar. Un tema és l execució de les obres 
desenvolupades i una altra cosa és l adjudicació. Les adjudicacions del 2006 per 
portar-se a terme en el pressupost previst en el seu moment són més altes del 
36%.  

Els membres del plenari es donen per assabentats de l acord de la Junta de 
Govern de 8 de febrer de 2007, que té el text següent: 

Concertar una operació de crèdit a llarg termini per un import d 1.000.000  
per al finançament de part de les inversions del pressupost de 2007 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 18 de gener de 2007 va delegar a la 
Junta de Govern Local l aprovació dels acords per a la concertació d un préstec 
amb la Diputació de Barcelona, amb càrrec al Programa de Crèdit Local a 
concertar amb la Caixa d Estalvis de Catalunya per al finançament de part de les 
inversions previstes en el pressupost de l exercici 2007, amb les condicions 
següents del préstec sol·licitat per l Ajuntament: 

 

Import sol·licitat: 1.000.000 

  

Termini inclosa la carència: 10 anys  

 

Termini de carència: 1 any 

 

Tipus d interès: EURIBOR a 3 mesos + 0,10 % revisió trimestral 

Vista la notificació sobre l acord pres per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en sessió del dia 25 de gener de 2007, que acorda subvenir en 
79.644,70  el préstec sol·licitat per l Ajuntament de Parets del Vallés per al 
finançament de projectes d inversions previstos en el Pressupost de 2007, d acord 
amb les condicions següents: 

 

Tipus d interès: Euribor +0,10% 

 

Sense comissió d obertura 

 

Termini: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència) 
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Atès que es requereix per a la seva tramitació l acceptació de la subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d interès del 
préstec sol·licitat prèviament i que atorgarà la Caixa d Estalvis de Catalunya. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per un import 
de 79.644,70 , a l objecte de subsidiar el tipus d interès del préstec sol·licitat. 

2. Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l Ajuntament de Parets del Vallès, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la 
Caixa d Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de Crèdit Local. 

3. Aprovar el préstec d import 1.000.000  per al finançament de projectes 
d inversions previstos en el Pressupost de 2007 d acord amb les condicions 
següents: 

 

Tipus d interès: Euribor +0,10% 

 

Sense comissió d obertura 

 

Termini: 10 anys (inclosos 12 mesos de carència)  

4. Acceptar la minuta de préstec. 

5. Trametre l acord d acceptació de la subvenció i d aprovació del préstec així com 
també una còpia diligenciada del text  regulador del conveni de la subvenció i de 
la minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als 
efectes oportuns. 

6. Facultar l alcalde perquè procedeixi a la signatura del conveni i la minuta de 
préstec indicats, i realitzi qualsevol altre acte o tràmit per a l'efectivitat d'aquest 
acord. 

7. Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del 
Departament d Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d acord amb 
l Ordre de 28 de juny de 1999. 

8. Donar compte de l acord en el proper Ple ordinari.

 

S incorpora a la sessió el regidor del NOPP, el senyor Morguí.  

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l exercici 2006 de 
l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament de Parets del 
Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i exposa 
que tal com consta a l expedient, hi ha un resultat pressupostari de l exercici 
sense ajustar de 2.254.231,98 , que després d efectuar els ajustos necessaris 
negatius i positius de finançament, queda un resultat d 1.558.143,65  i el resultat 
del romanent de tresoreria és d 1.506.840,91 . Aquest és el resum de la 
liquidació de l exercici, que s ha explicat en les comissions pertinents. 

Respecte al Patronat Municipal d Ensenyament el resultat sense ajustar és de 
68.679,42 , abans dels ajustos i un cop realitzats, és de -31.000,26 , i queda un 
romanent de tresoreria de 49.384,06 . 
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Des del punt de vista dels desviaments de l exercici 2006, aquests poden ser de 
volum més gran, el capítol d ingressos del capítol I fins al VII, el desviament és 
d un 2,722%. Respecte a les despeses, el desviament és d un 0,9% dels capítols 
de l I al IV, despesa corrent. 

Pel que fa a la despesa, ha de dir que és un bon resultat perquè s ajusta 
notablement al pressupost més les implementacions de modificacions respecte al 
resultat final de l exercici. 

Respecte als ingressos és un percentatge més important del 2,7%. Bàsicament es 
correspon a què la major quantitat d ingressos es reparteixen entre diferents 
capítols, impostos, taxes i sobretot en la participació en el finançament municipal 
en altres nivells d administració. Són ingressos per impostos de noves activitats 
industrials, l augment de l IAE i l IBI de les indústries més importants del municipi, 
per això han de celebrar que els ingressos superin el que en un principi estaven 
previstos, perquè Parets és un municipi amb una forta implantació industrial, que 
dóna un bon nivell d ingressos, malgrat el que ha publicat algun mitjà de 
comunicació, l Ajuntament no exerceix sobre la població una pressió fiscal 
inadequada. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que al seu grup li hauria 
agradat, tot i que han tingut la possibilitat de revisar l expedient, que és feixuc i hi 
costa d entendre, un resum dels ingressos no previstos, que és el concepte que 
va quedar clar a la comissió informativa, pels quals queda aquest romanent de 
tresoreria per aplicar a d altres qüestions. 

Seria bo disposar d un resum de les desviacions que porten a obtenir els 
ingressos no previstos d 1.600.000 . 

Tothom que està en la hisenda local ha de valorar tenir l esmentat romanent, però 
a CiU li preocupa perquè 1.600.000  és una xifra molt considerable, ja que 
encara que són ingressos no previstos fa pensar que no s afina prou bé i per això 
s ha produït aquesta sorpresa. La tendència en qualsevol estat de comptes com la 
declaració de la renda és aconseguir no tornar diners, i ajustar-se el màxim 
possible. El pressupost requereix que sigui el més ajustat i real possible. L import 
és prou considerable, ja que és un 8%, quasi un 9% del pressupost de l exercici 
anterior de 2006 i la desviació és important. 

Des d aquest punt de vista, està bé perquè són ingressos no previstos i permet 
tenir més diners, però ha de fer un crit i tal com va dir el regidor que el pressupost 
s han d elaborar i revisar bé, perquè a vegades hi ha desviacions negatives i 
positives, perquè ha de dir que també es van fer operacions de tresoreria durant 
l exercici 2006, perquè hi havia sortit alguns imprevistos, es tracta de buscar un 
equilibri, però amb la xifra que avui es presenta, l equilibri no existeix. Per això, 
conviden l equip de govern que evitin al màxim possible els desviaments i que 
s ajustin el màxim possible als pressupostos per no tenir aquestes sorpreses 
agradables, ja que potser el dia de demà poden ser desagradables, cosa que s ha 
d intentar evitar.  

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que el detall dels augments 
d ingressos per capítols i partides es facilitarà en breu a la Comissió Especial de 
Comptes. En aquest moment els grups disposaran de les dades que es 
comentaran i discutiran abastament. 

Són sorpreses positives les altes en la instal·lació de noves indústries, que varien 
el percentatge de participació en la hisenda local en les despeses de l Ajuntament. 
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L equip de govern les rep sempre bé i procura que no hi hagi de negatives, que és 
la seva feina. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que en la 
Comissió Especial de Comptes tindran ocasió de debatre les xifres més 
àmpliament, però farà uns comentaris a la vista del resum de dades de la 
liquidació del pressupost. 

D una banda, existeix una quantitat important de majors ingressos d 1.683.000 . 
Quan es produeixen aquests majors ingressos és interessant aplicar-lo en 
amortitzar deutes. 

D altra banda, cal ajustar més els pressupostos d ingressos en el sentit que 
aquest any han tingut la sorpresa que s ha publicat en un mitjà de comunicació 
que Parets és el primer municipi de la comarca amb més pressió fiscal. Per tant, 
els tributs municipals lluny del que a vegades s ha dit resulta que superen amb 
molt els de la capital de la comarca de Granollers i que en el rànquing espanyol 
estan al nombre 44. Si es té en compte que en Espanya hi ha més de 50 
províncies vol dir que hi ha alguna capital de província que en pressió fiscal està 
darrere de Parets i hi són capitals de província que en principi tenen tota mena de 
serveis, per això no és cap bona notícia i cal reequilibrar i reestudiar la qüestió en 
el benentès que sempre és millor en qualsevol liquidació de pressupost que la 
xifra sigui positiva, que no pas negativa, però d altra banda, no és una bona 
notícia la pressió fiscal del municipi. 

El senyor Llacuna indica que en la seva exposició ha fet referència a una notícia 
publicada en els mitjans de comunicació sobre la pressió fiscal, i vol fer un parell 
d observacions. La notícia surt arran d una publicació que es diu La Gaceta de los 
Negocios , és una publicació de signe econòmic, que té el seu públic i la seva 
finalitat, la qual no és informar la ciutadania en general, sinó que està adreçat als 
col·lectius industrials i econòmics. La forma en què arriba a la xifra en què Parets 
està en el número 44 és perquè agafen la totalitat d ingressos del municipi i el 
divideixen pel nombre d habitants. Aquesta és una manera de treure una 
estadística absolutament incorrecta, ja que hi ha una sèrie d ingressos que tenen 
una naturalesa completament distinta els uns dels altres, que no es poden 
barrejar. Pretendre que té la mateixa importància o barrejar el tribut que paga la 
firma Danone amb el que paga un veí de l avinguda d Espanya, per posar un 
exemple, és estadísticament del més descabellat. És com aquell acudit antic que 
un es menja un pollastre i un company seu s ho mira i estadísticament quin dels 
dos s ha menjat més pollastre. Estadísticament tots dos han menjat pollastre. 
Aquest és el resultat del número 44 de la llista. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que a partir de l explicació 
del regidor d Hisenda i amb independència de les valoracions que realitzi la 
Comissió Especial de Comptes, les dades inicials de la liquidació del pressupost 
són ajustades. Les xifres de desviament que s han concretat en un 2,7% a 
l apartat d ingressos i un 0,9% en el de despeses, posa en evidència que hi ha 
hagut un ajust que val la pena valorar-lo. 

Val la pena dir públicament que el treball desenvolupat pels serveis econòmics de 
la corporació ha estat important i els felicita. 

Des del punt de vista del resultat pressupostari l equilibri ha estat constant. Els 
majors ingressos sempre són benvinguts i si s han d enorgullir i ser conscient 
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d alguna cosa és de la importància del romanent de tresoreria que passa al 2007. 
És un element a tenir en compte, ja que dona molt joc polític. 

Respecte a la pressió fiscal, ICV-EA no comparteix en cap dels casos la lectura 
que la pressió fiscal del municipi és elevada. Res més lluny de la realitat. 

El senyor Tarrés no ha llegit La Gaceta de la Negocios , però sí que ha llegit un 
pamflet polític que corria no fa gaire pel poble que parla sobre que els impostos 
són alts. Potser hi ha hagut una confusió en alguna intervenció anterior, però ha 
de dir públicament que no ho comparteix, ja que els impostos de Parets són 
ajustats i la capacitat de tirar endavant determinats serveis és el que la ciutadania, 
mentre sigui sensata, suposa que continuarà desitjant. 

Els membres del plenari es donen per assabentats de la liquidació del pressupost 
de l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament de l exercici 2006, 
aprovada per la Junta de Govern de 8 de març de 2007, que té el detall següent: 

Aprovar la liquidació del Pressupost de l exercici de 2006 de l Ajuntament 
de Parets del Vallès 

Atès que per a la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del 
pressupost de l exercici de 2006 d aquest Ajuntament. 

Atès l informe de la interventora de Fons. 

Atès allò que disposa l article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals, i l art. 93 del Reial 
decret 500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l esmentada llei. 

Atès que la competència per a l aprovació de la liquidació dels pressupostos ha 
estat delegada per l alcalde president a la Junta de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l exercici de 2006 de l Ajuntament de 
Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L EXERCICI  

CONCEPTES

 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES

 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

 

1. Total operacions no financeres  
18.464.807,99  16.325.753,42  

2. Actius financers 0,00 12.000,00  
3. Passius financers 2.500.000,00 1.647.668,19  
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE 
AJUSTAR (1+2+3) 

 

20.964.807,99 

 

17.985.421,61 

 

2.979.386,38 
4. Despeses finançades amb RT per a 
despeses generals    374.092,31 
5. Desviacions de finançament 
negatives    683.532,66 
6. Desviacions de finançament 
positives    2.353.713,30 
AJUSTOS (4+5-6) 

  

-1.296.088,33 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   

1.683.298,05 
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ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2006  

1.- FONS LÍQUIDS  6.268.473,87 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 3.292.902,24 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 4.897.837,60 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 4.663.538,51 
II.- SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS 426.935,36 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  2.729.762,24 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (I-II-III) 

 

1.506.840,91 

2. Donar compte en el proper ple que es celebri de l aprovació de la liquidació, 
d acord amb allò que disposa l art. 193.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals. 

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l Administració de l Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, d acord amb allò que disposa l art. 193.5 del Reial 
decret legislatiu 2/2004.

  

Aprovar la liquidació del Pressupost de l exercici de 2006 del Patronat 
Municipal d Ensenyament de Parets del Vallès 

Atès que per a la Intervenció de Fons ha estat confeccionada la liquidació del 
Pressupost de l exercici de 2006 del Patronat Municipal d Ensenyament de Parets 
del Vallès 

Atès l informe de la interventora de Fons. 

Atès allò que disposa l article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals i l art. 93 del Reial 
decret 500/1990, que desenvolupa el capítol I del títol sisè de l esmentada llei. 

Atès que la competència per a l aprovació de la liquidació dels pressupostos ha 
estat delegada per l alcalde president a la Junta de Govern. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l exercici de 2006 del Patronat Municipal 
d Ensenyament de Parets del Vallès, el resum de la qual és la següent: 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L EXERCICI 

CONCEPTES

 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS

 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES

 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

 

1. Total operacions no financeres  
2.735.467,40  2.804.146,82  

2. Actius financers 0,00 0,00  
3. Passius financers 0,00 0,00  
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
SENSE AJUSTAR (1+2+3) 

 

2.735.467,40 

 

2.804.146,82 

 

-68.679,42 
4. Despeses finançades amb RT per 
a despeses generals    42.654,50 
5. Desviacions de finançament    
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negatives 7.256,79 
6. Desviacions de finançament 
positives    12.232,13 
AJUSTOS (4+5-6) 

  

37.679,16 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  

   

-31.000,26 

     

ROMANENT DE TRESORERIA 31/12/2006  

1.- FONS LÍQUIDS  113.768,00 
2.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 335.345,82 
3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 382.203,38 
I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 66.910,44 
II.- SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS 5.294,25 
III.- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  12.232,13 
IV.- ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS (I-II-III) 

 

49.384,06 

 

2. Donar compte en el proper ple que es celebri de l aprovació de la liquidació, 
d acord amb allò que disposa l art. 193.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals. 

3. Remetre còpia de la liquidació aprovada a l Administració de l Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, d acord amb allò que disposa l art. 193.5 del Reial 
decret legislatiu 2/2004.

  

5. Aprovar, si procedeix, la modificació del Pressupost de 
l Ajuntament i del Patronat Municipal d Ensenyament de l exercici de 
2007 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i explica la 
modificació del pressupost de l exercici de 2007, per un import de 700.000 . 

En la proposta d acord consta la destinació de l import, partida per partida, que es 
dedica a implementar el contracte del servei del transport en 23.210 , i 
s implementa la partida de manteniment i conservació de la xarxa viària en 13.790 
. 

En el capítol VI d inversions, es destinen 318.000  a la urbanització de la xarxa 
viària. 185.000  són inversions en la xarxa de clavegueram del municipi, 63.000  
es dediquen a la urbanització de la xarxa viària de l avinguda de Lluís Companys. 
70.000  dels 318.000  es destinen a la urbanització de la xarxa viària dels 
accessos el Polígon Industrial Llevant. 

La partida destinada a la millora dels accessos del Parc de la Linera s implementa 
amb 80.000 . 124.000  s assignen a construccions escolars, en concret al 
Patronat Pau Vila, a la millora del pati i l adequació d infraestructures de la cuina 
que es va executar a finals de 2006 i es van efectuar dues modificacions de crèdit, 
una per maquinària i una altra per al mobiliari de la cuina del Pau Vila. Hi havia 
pendent un petit capítol referent a l extracció de fums i últimes adequacions 
d infraestructura de la cuina. 56.000  corresponen a un canvi de finestres del Pau 
Vila.  
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El senyor Llacuna continua exposant que es destinen 155.000  a implementar la 
partida del Parc Fluvial, molt específicament el tema de l aparcament de la zona i 
les pistes de petanca. 

6.000  s assignen a la implementació de mobiliari i equipaments destinats al 
centre del Lluís Piquer. Aquestes quantitats completen 720.000 , que proposen 
passar del romanent de tresoreria al pressupost vigent de l exercici 2007 de 
l Ajuntament. 

Referent al Patronat Municipal d Ensenyament, del romanent de 49.000  
resultants, proposa aplicar 25.000  al canvi del paviment de l escola bressol el 
Cirerer, malmès en aquests moments, i que és urgent canviar-lo. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que la modificació indica una 
falta de previsió i per això s absté. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica que si s exceptua un petit repunt del 
capítol II, el contracte del servei de transport, que per conveni es podia produir el 
desviament, la resta tant el que s aplica al capítol VI, amb la resta del capítol II, és 
una manca de previsió, perquè hi ha elements de manteniment i urbanització que 
s han comentat i si estaven previstos és que no hi havia diners per executar-los i 
sembla que hagin esperat a un romanent per fer-lo. Vol entendre que això no és 
així i des de l òptica de CiU es tracta d una manca de previsió important, ja que es 
parla d una quantitat de diners elevada de 720.000  que es destina a 
manteniment i conservació de la xarxa viària i urbanització, encara que sigui per 
temes de clavegueram, és una xifra més que important. Si es fa una lectura es 
donen compte que hi ha una manca de previsió, cosa que CiU vol manifestar avui 
al Ple. 

Amb aquesta manca de previsió les obres no es podien tirar endavant i si 
s executen és perquè s ha obtingut un romanent de tresoreria que no hi 
comptaven per més ingressos, que permetrà executar les obres. Aquesta no és 
una praxis correcta, cosa que s ha de tenir en compte i més en les dates en què 
estan. 

El regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, explica que en el decurs d un exercici es 
presenten imprevistos. Els pressupostos d obra pública es poden millorar i amb 
aquestes propostes si no tinguessin el romanent de tresoreria no es farien 
determinades inversions com a millora, però ja que hi és el romanent creuen 
oportú invertir-lo en la millora del municipi i en qüestions tan sensibles com les 
construccions escolars i la xarxa de clavegueram. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que repetirà algunes 
de les qüestions que ha apuntat algun altre grup. Estan a començaments d any i ja 
s ha de modificar el pressupost. Encara no han passat dos mesos i escaig i ja 
s introdueix la modificació d una quantitat important, amb un increment del 
pressupost de 745.000 . 720.000  en el pressupost de l Ajuntament, i 25.000  
en el pressupost del Patronat. 

La modificació corresponent al capítol II respecte al tema del contracte del servei 
de transport, si és que s ha subscrit amb posterioritat a l elaboració del pressupost 
es pot entendre que és una modificació admissible. La resta, que totes són de 
capítol VI, urbanització de la xarxa viària, Parc de la Linera, construccions 
escolars, mobiliari i equipaments, hi ha hagut una manca de previsió. Sembla 
mentida que l equip de govern quan va elaborar el pressupost no ho tingués en 
compte. Ara, dos mesos i mig després ho té en compte. Reitera que hi ha una 
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manca de previsió total i que es dóna bastants cops de cec pel que fa al 
pressupost. 

La senyora Martí continua exposant que al marge de la improvisació, les 
inversions del Pau Vila i el Cirerer denoten una qüestió afegida, i és una mala 
gestió de la Regidoria d Ensenyament, ja que les inversions es financen amb 
aportacions de romanent i no s exterioritzen. Les inversions s haurien de finançar 
amb partides del Departament d Ensenyament, perquè és el responsable de les 
inversions d obra i amb diligència s hauria d haver fet la tramitació corresponent 
per obtenir les subvencions que permetin l execució de les obres, de la mateixa 
manera que també s hauria d haver estat el suficientment diligent per demanar les 
subvencions per al lloguer de les caragoles. Per això, els diners no han de venir 
del romanent de l Ajuntament, sinó del Departament d Ensenyament. Afegeix que 
el romanent, a mesura que es pugui, s ha d aplicar a reduir deute. 

Les xifres que s han publicat a La Gaceta de los Negocios , encara que hi hagi 
algun regidor de l equip de govern que no la llegeixi, també potser que hi hagi 
regidors que no llegeixin Hola o una altra publicació, però en tot cas són unes 
dades publicades en aquesta revista i tenen el valor que tenen, com totes les 
dades, i que situen a Parets com el primer municipi de la comarca amb més 
pressió fiscal i el número 44 d Espanya. Estan d acord amb el que ha dit el senyor 
Llacuna sobre que les estadístiques són les que són, malgrat l exemple del 
pollastre, però les dades són aquestes i si són aquestes i són d una font són 
interpretables com qualsevol estadística de qualsevol altre organisme. 

Li sembla molt inadequat que el regidor d ICV-EA utilitzi expressions com pamflet 
per referir-se a publicacions de partits polítics. Creu que ha de ser més respectuós 
amb els grups polítics. El NOPP ha manifestat moltes vegades que el torn que 
s atribueix ICV-EA en l ordre d intervencions no és l adequat, ja que en lloc 
d intervenir en el punt de l ordre del dia fa diverses manifestacions que no 
responen al punt que correspon, sinó que realitza torn de rèplica, el qual no fa el 
regidor que defensa el punt corresponent. Reitera que al NOPP li sembla 
inadequada la intervenció del representant d ICV-EA  i l expressió en concret. Cal 
que tothom respecti més a tots els membres de la taula. 

Intervé el regidor d Hisenda, el senyor Llacuna, i respecte al tema de la imprevisió 
explica que estan al davant d un resultat de l exercici anterior, un romanent líquid 
de tresoreria que s ha d aplicar. Potser CiU i NOPP tenen un altre criteri i 
rescatarien deute. L equip de govern creu que la millor guardiola per al municipi en 
aquests moments és invertir i millorar les infraestructures del municipi. Creuen que 
és més rendible a curt termini que no pas començar a negociar les operacions de 
crèdit. 

Pel que fa a les dades i a les apreciacions de l estadística del pollastre, ha de dir 
que evidentment les dades són les que són. Hi ha dades que es poden valorar i 
tenir en compte perquè estan ben preses i reflecteixen la realitat i hi ha d altres 
que són dades inconsistents per prendre consciència de la realitat econòmica d un 
municipi com Parets. 

És un disbarat intentar establir la pressió fiscal del municipi equiparant el que 
paga l empresa Danone amb el que paga un veí de l avinguda d Espanya. Si el 
NOPP vol donar valor a aquesta forma de prendre les dades i ubicar-los en una 
llista de municipis per pressió fiscal és el seu criteri, però no el de l equip de 
govern. 
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Pren la paraula el regidor d Educació, el senyor Torio, i exposa que segons consta 
les escoles bressol són de titularitat municipal i no del Departament. El Pau Vila és 
un centre municipal d educació primària propietat de l Ajuntament. Per això, 
l Ajuntament demana ajudes per realitzar millores a les escoles bressol i en el punt 
número catorze de l ordre del dia el Departament d Educació concedeix una 
aportació generosa destinada al sosteniment de les escoles bressol municipals, 
tema que explicarà en el seu moment. Pels motius exposats no correspon al 
Departament executar les millores. 

Tothom és conscient que les obres de reforma i ampliació que s estan executant 
en el Pau Vila són d una magnitud molt important. És normal en el cas de 
construccions molt antigues que s han fet a trossos que surtin coses a millorar, la 
qual cosa no suposa una manca de previsió. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que potser hi ha hagut un 
malentès, per això vol deixar molt clar públicament que les seves intervencions les 
utilitza quan té dret i ús de la paraula i que per cert moltes vegades en moltes 
menys ocasions que les que utilitza la senyora Martí. Creu que les seves 
intervencions sempre i en tot moment les ha fet amb el màxim de respecte envers 
totes les forces polítiques representades en la sessió plenària i per tots i cadascun 
dels components, sense cap mena d excepció, ni tan sols per la força política de 
la senyora Martí. 

Més enllà del respecte que ha tingut en les seves intervencions, no pot admetre a 
ningú que li digui, i ho diu amb el màxim de respecte i contundència, què ha de dir 
i què no ha de dir, què pot dir i què no pot dir quan fa la seva intervenció formal en 
ús del seu torn com qualsevol altre. Aquest és un dret irrenunciable al qual pensa 
continuar exercint fidelment. 

Respecte al malentès que es pugui haver generat sobre la qüestió del pamflet 
polític, ha de dir que quan ha parlat de pamflet polític no ha parlat de cap mitjà 
concret ni ha fet referència a cap partit polític en particular. Si la senyora Martí ha 
entès que quan es parla de pamflet polític es parla del butlletí del NOPP, és el que 
la senyora Martí ha entès fet que respecta i, si així ho considera, li sembla molt 
bé. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que respecte al tema de 
les escoles ha de dir que el Pau Vila és una escola concertada, com a tal, les 
inversions de les escoles concertades corresponen al Departament 
d Ensenyament. Es poden aconseguir subvencions i concerts per tal de fer 
inversions i millores. En les escoles bressol també hi ha possibilitats, en menys 
mesura, perquè hi ha unes ràtios diferents i és més difícil, però també s ha donat 
el cas tot i que el Departament d Ensenyament no té suficients recursos per 
atendre a totes les escoles bressol de Catalunya, però ha destinat en part, no a 
Parets, perquè no han arribat els recursos, però sí que ha destinat part de diners, 
sobretot en el pressupost de l any passat a inversions. El NOPP reclama una 
millor gestió de l equip de govern davant el Departament d Ensenyament perquè el 
poble no pagui dues vegades l ensenyament, és a dir, que l Ajuntament no pagui 
les inversions i les deixi de cobrar del Departament d Ensenyament, que és el 
responsable majoritari de la qüestió de l ensenyament. 

Per molt municipal que sigui l escola Pau Vila és una escola concertada i pot 
obtenir subvencions per a les construccions. 
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Pel que fa a la intervenció del senyor Tarrés, ha de dir que és evident que aquest 
ha eludit a un pamflet que s acabava de repartir aquests dies. Indiscutiblement es 
referia al del NOPP. No és que ella ho hagi entès és que el senyor Tarrés ho ha 
dit molt clarament i ho ha dit precisament perquè entenguessin això. 

El NOPP demana al senyor Tarrés que sigui més respectuós amb algunes de les 
apreciacions que manifesta, ja que no és la primera vegada que les realitza. No fa 
gaire quan el NOPP va presentar la proposta del síndic el senyor Tarrés va dir que 
era una proposta barroera. 

Intervé la presidència i indica que estan parlant d un punt econòmic. 

La senyora Martí manifesta que el senyor Tarrés resulta que té dret a replicar-lo 
tot i el NOPP no. 

La presidència indica que ha deixat replicar les vegades que han fet falta, però 
demana que se centrin en el punt concret que és econòmic, i no s han de treure 
altres qüestions. Per això demana centrar el debat en el punt concret de la 
modificació del pressupost. 

La regidora del NOPP la senyora Martí indica que el senyor alcalde hauria 
d aplicar aquesta qüestió al senyor Tarrés, perquè quan intervé el senyor Tarrés 
no pot replicar les intervencions dels altres grups i el senyor alcalde té la 
responsabilitat d incidir en aquest punt. Reitera que el senyor Tarrés no pot 
replicar les intervencions dels altres grups, que és el que ha fet. 

La presidència manifesta que reitera el que ha dit el senyor Tarrés sobre el què ha 
de dir, el que pot dir i fer i no serà la senyora Martí la que li digui el que ha de fer i 
dir, ja que la presidència actua amb la màxima responsabilitat i respecte amb tots 
els grups polítics. Afegeix que la presidència sempre ha deixat intervenir i no ha 
limitat el temps, tot i que hi ha un reglament que ho regula. Tots els grups polítics, 
tant l equip de govern com la resta de forces polítiques han intervingut sempre el 
màxim de temps possible, amb rèpliques i contrarèpliques. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que respecte a les 
construccions escolars, no ho ha matisat per què creia que era un tema 
estrictament econòmic, però vol dir al regidor de Cultura, que el Pau Vila és molt 
antic, i el senyor Martorell va ser un dels infants que el van estrenar i ara en farà 
45 anys. Si el regidor de Cultura diu que a les portes del 2007 hi ha variacions, 
perquè a l escola es detecten problemes, com CiU ha dit moltes vegades que el 
Pau Vila hauria de ser una icona del poble, una escola forta i potent, potser s ha 
tardat massa en invertir en l escola igual que en les escoles bressol. 

És evident que és una escola concertada, perquè sinó seria difícil que tirés 
endavant, però l Ajuntament té aquesta responsabilitat com a municipi. Fa aquesta 
petita percepció. CiU valora que es realitzin inversions en l escola Pau Vila, que és 
la nostra escola, encara que lamenten que no s hagin fet abans, ja que aquesta 
escola hauria de ser un mirall del municipi. 

Pren la paraula el regidor de Cultura, el senyor Torio, i indica que tothom en 
gaudirà quan s executin les obres, ja que el Pau Vila s ha convertit en una escola 
model, a nivell constructiu, i de tanta qualitat com algunes de les que s han 
ampliat ara i amb tots els serveis. 

El senyor Torio indica que és una variació de pressupost de més d 1.100.000 , 
dels quals es rep una subvenció de 200.000  de la Generalitat per a aquesta 
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construcció i més de 2.700.000  del Departament per sostenir fonamentalment el 
cost del professorat. 

Malauradament no hi ha una partida d inversions per als centres concertats a 
Catalunya. L equip de govern sempre tracta de millorar el conveni perquè englobi 
les partides d inversions, però el Departament té unes dades econòmiques i no ho 
han aconseguit. 

Sense cap més intervencions, les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès l ordre d Alcaldia respecte a la necessitat d efectuar despeses dins l exercici 
que no disposen de la dotació pressupostària suficient i que no poden demorar-se 
fins a l exercici següent. 

Atès el que preveu l article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la 
secció segona del capítol II sobre modificacions pressupostàries del Reial decret 
500/1990, de 20 d abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de 
l esmentat reial decret en matèria de pressupostos. 

Atès el capítol II sobre modificacions de crèdit de les bases d execució del 
pressupost vigent. 

Atès l informe d intervenció. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Modificar el Pressupost vigent de l Ajuntament (MCPle/1/2007) mitjançant 
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de la 
tresoreria per a despeses generals, augmentant i habilitant les partides que tot 
seguit es relacionen:   

Despeses per finançar: 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

2213.513.22732 Contracte servei de transport 23.210,00

2262.511.21000 Manteniment i conservació xarxa viària  13.790,00

 

CAPÍTOL II 37.000,00

2161.511.60101 Urbanització xarxa viària 318.000,00

2161.432.60110 Parc la Linera 80.000,00

4534.422.62200 Construccions escolars 124.000,00

4075.451.62500 Mobiliari i equipaments 6.000,00
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CAPÍTOL VI 528.000,00

 
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 565.000,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Partida Descripció Import 

2162.431.60109 Parc Fluvial 155.000,00

 

CAPÍTOL VI 155.000,00

 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 155.000,00

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA..................    720.000,00 

 

2. Modificar el pressupost vigent del Patronat Municipal d Ensenyament 
(MCPle/1/2007) mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de 
la tresoreria per a despeses generals i habilitant les partides que tot seguit es 
relacionen:   

Despeses per finançar: 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

Partida Descripció Import 

4505.422.63200 Condicionament edificis Patronat 
Ensenyament 25.000,00

3. 4.CAPÍTOL VI 25.000,00

5. 6.TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 25.000,00

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA..................    25.000,00 

 

3. Aprovar el reconeixement de crèdits de les despeses corresponents al servei de 
bus urbà als polígons durant el segon semestre de 2006 per un import de 
23.201,16 , amb càrrec a la partida 2213.513.22732 Contracte servei de 
transport de conformitat, de conformitat amb allò que disposa l art. 60.2 del del 
Reial decret 500/1990, de 20 d abril, i la base 23.2 de les bases d execució del 
pressupost vigent. 

4. Iniciar el tràmit d informació pública (MCPle/1/2007 Ajuntament i Patronat 
Municipal d Ensenyament) de conformitat amb allò que disposa l art. 169 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i l art. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d abril, on es 
disposa que l expedient romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, 
comptats des del següent a la publicació de l edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de presentació de reclamacions, i s entendrà definitivament 
aprovat en el supòsit de no presentar-se n cap.  
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6. Donar compte de l acord de la Comissió d Urbanisme de Barcelona, 
que aprova el Text refós de la revisió del Pla general d ordenació 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i dóna 
compte de l acord de la Comissió d Urbanisme de Barcelona, que aprova el Text 
refós de la revisió del Pla general d ordenació, que incorpora la revisió aprovada 
definitivament per la Comissió d Urbanisme una vegada sotmesa a informació 
pública les modificacions substancials derivades de la restitució de la Via 
Interpolar, en compliment de la sentència de la Secció Tercera de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També 
incorpora les modificacions puntuals aprovades definitivament amb posterioritat a 
l aprovació definitiva del Pla general, pel qual s aprova l alteració parcial dels 
termes municipals de Montmeló i Parets amb la incorporació d ofici de la correcció 
d una sèrie d errades d impressió que apareixen a la majoria de plànols de 
zonificació i que afecta a la major part del grafisme de les línies d edificació i a les 
profunditats edificables de les illes residencials. 

El senyor Lucio Gat indica que la resolució de la Comissió d Urbanisme de 
Barcelona expressa d una manera clara l aprovació del Text refós, que dóna 
cobertura jurídica i administrativa. 

La presidència matisa la importància d aquest punt en l aprovació del Text refós, 
que dóna cobertura jurídica a un procés llargament debatut en la sessió plenària 
del mes de febrer. Afegeix que és una satisfacció l aprovació del Text refós del 
planejament, perquè com molt bé ha comentat el regidor en tot moment el 
planejament ha tingut cobertura jurídica i administrativa per tirar endavant 
l urbanisme del municipi. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i espera que la Interpolar no es faci, però 
ha de dir que aquest no és el pla urbanístic del seu grup i si pogués el canviaria. 
Afegeix que es dóna per assabentat de l acord de la Comissió d Urbanisme. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que tot i que 
només és un donar compte, vol dir que amb l acord de la Comissió d Urbanisme 
Parets té la cobertura que buscava fent aquest Text refós i permet a l equip de 
govern continuar amb el Pla general. CiU moltes vegades ha manifestat que no 
comparteix el Pla general, però que amb l acord de la Comissió sí que existeix 
seguretat jurídica. 

De moment no s ha pogut treure la Interpolar del municipi, fet que no els agrada. 
S ha hagut de restituir, però CiU no deixarà de treballar, i suposa que tota la resta 
de grups polítics, perquè algun dia amb l ajut de tots es tregui i es desgrafiï la Via 
Interpolar de Parets. Espera que algun dia sigui una realitat, la qual cosa esperen i 
desitgen. 

Ara s aconsegueix la cobertura jurídica que es necessita, tot i que s ha restituït la 
Via Interpolar, amb la qual CiU no hi està d acord. 

La presidència indica que espera que l eliminació de la Via Interpolar sigui al més 
aviat possible per al bé del municipi. És una reivindicació històrica que 
l Ajuntament ha mantingut des de la democràcia. 

En aquesta legislatura s ha aconseguit una altra reivindicació històrica en el tema 
de Gallecs, ara toca la Interpolar i espera que les discussions del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona donin una resolució i que desaparegui de manera 
definitiva la proposta viària que trinxa el municipi pel bell mig del municipi. 
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Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la resolució 
confirma que en el Pla general continua havent-hi la Interpolar, i no una, sinó que 
hi ha dibuixades dues, encara que una porta un altre nom. Estaria bé trobar una 
solució a aquesta qüestió. El NOPP demana l equip de govern que els informi si 
es produeix un recurs contra aquesta resolució, ja que si es mantenen els 
mateixos condicionants que abans és possible que el municipi veí que va 
interposar el recurs, pugui tornar a presentar-lo. Si això passa vol que es doni 
compte al Ple i que no passi com anteriorment que en van tenir coneixement quan 
el procés estava ja molt avançat. Per això, vol que es doni compte al Ple si es 
dóna el mateix cas. 

La presidència manifesta que l equip de govern dóna compte al Ple quan hi ha 
una resolució i en aquest cas també ho farà si l Ajuntament veí, una altra institució 
o un col·lectiu presenta recurs. 

Intervé el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta la satisfacció del 
seu grup per aquesta informació sobre que la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona finalment ha aprovat el Text refós. 

Coincideix amb algunes de les intervencions anteriors, en el sentit que aquesta 
aprovació efectivament dóna cobertura jurídica i que la vigència dels instruments 
de planejament està totalment assegurada. El seu grup comparteix la preocupació 
respecte a què la Via Interpolar encara estigui grafiada i que el Pla de carreteres 
encara la prevegi. 

Són conscients i coneixedors també que el Pla de carreteres s ha de revisar i que 
faran tot el que estigui al seu abast per intentar convèncer a aquells que han 
d adoptar la decisió que la Via Interpolar trinxa el municipi i que no és una 
alternativa a assumir. 

ICV-EA se n alegra de l acord i manifesta que treballaran per fer desaparèixer la 
Via Interpolar. 

La presidència indica la satisfacció de la majoria de grups per l acord de la 
Comissió d Urbanisme, que reforça la cobertura jurídica del planejament.  

7. Ratificar, si correspon, un Decret d Alcaldia relatiu al recurs número 
10/07 

La presidència proposa ratificar un Decret d Alcaldia interposat per Nova Opció 
per Parets, contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, de 16 de maig de 2006, que va aprovar definitivament la tercera 
modificació del Pla general d ordenació urbana relativa a l alteració de sistemes 
urbanístics de Parets del Vallès. 

Es tracta de comparèixer com a part demandada a la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs esmentat i designar el lletrat Carles Pareja, del despatx de Pareja i 
Associats, Advocats, SL i la procuradora Rosario Sáez Buil, perquè assumeixin la 
defensa i la representació de l esmentat recurs. 

Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i prega que es faci arribar la 
documentació tal com aquesta vagi arribant. 

La presidència recull el prec i manifesta que no hi ha cap problema en fer-ho. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que com és un tema que 
ja ha manifestat d altres vegades, explica que el seu grup ha interposat el recurs, 
perquè no comparteixen que s hagin eliminat i suprimit determinades zones 
verdes del municipi. Com que això ja ho han explicat d altres vegades, entén que 
no procedeix fer-ho de nou avui. 

La senyora Martí indica que els regidors del NOPP s abstindran de participar en la 
votació en aquest  punt, perquè és part interessada i creu que només ho poden fer 
els altres grups. 

La presidència creu que és correcte que el grup del NOPP s abstingui, tal com 
preveu la legislació per els supòsits que un regidor tingui interès personal o 
qüestió litigiosa pendent.  

Indica que a l equip de govern li preocupa que s hagi presentat el recurs, perquè 
en la tercera modificació hi ha temes importants con el reforçament de la protecció 
de l espai de Can Serra, l equipament de la Marineta i de Can Guasch i sobretot 
és anar en contra de la construcció de la residència. En aquesta modificació 
puntual es recull el lloc on es vol fer aquest equipament sociosanitari a partir de la 
participació dels veïns i el col·lectiu de gent gran del municipi. 

A la presidència li preocupa que el grup que presenta el recurs contra la 
implantació de la residència hagi presentat al·legacions al Departament de Política 
Territorial en contra de la implantació de la residència a través del Departament de 
Treball i Indústria. No sap si el canal per presentar recursos al Departament de 
Política Territorial és a través del Departament de Treball i Indústria. L escrit de la 
senyora Rosa Martí i Conill fa referència al Projecte aprovat de residència 
assistida i centre de dia, en aquest escrit exposa la seva manifestació en contra 
de l equipament i que a més, el Departament de Política Territorial informa de 
l arxiu d aquestes actuacions que el NOPP va fer arribar com a denúncia i 
al·legació a la implantació de la residència. 

El NOPP en les al·legacions diu: Al comprovar la documentació del projecte hem 
comprovat que no es compleixen els paràmetres urbanístics recollits en la normativa del 
Pla general pel que fa a equipaments i zones verdes tal com hem al·legat en fase 
d informació pública, nosaltres entenem que és una infracció urbanística greu . 

La presidència indica que després de l arxiu de l al·legació del NOPP, el greu és 
continuar el procés contenciós amb un tema tan important com la residència, 
perquè la tercera modificació inclou aquest element tan important. 

El Ple és el lloc en què s han de mantenir les discrepàncies polítiques i no en els 
tribunals. Afegeix la importància que s hagi arxivat l al·legació presentada pel grup 
del NOPP. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i vol aclarir que el present punt 
tracta sobre ratificar un Decret de l Alcaldia i s han barrejat diversos documents 
que el NOPP ha  tramitat a Urbanisme. 

El NOPP ha presentat el recurs objecte d aquesta ratificació. El recurs ho han 
presentat molt a desgrat del grup i tenint en compte que des del punt de vista 
econòmic comporta unes despeses molt importants, però el NOPP no comparteix 
la tercera modificació del Pla general perquè suprimeix determinades zones 
verdes. És molt greu que s eliminin espais verds i que això ho faci un equip de 
govern d esquerres, perquè la pèrdua d espais verds perjudica molt al municipi i 
als habitants del poble. El NOPP ha de presentar un recurs global contra la 
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modificació, però les tres zones verdes que són grosses no s havien d haver 
eliminat, com la zona verda de Can Volart, la zona verda del Grup Zeta i alguns 
dels punts d esponjament de l Eixample. La modificació comporta d altres 
qüestions. El NOPP discrepa de la intervenció de la presidència, perquè ha dit que 
en presentar el recurs el NOPP està en contra de la residència. Això estan 
cansats de sentir-lo i ningú s ho creu, ja que tots els grups del Ple ho tenien en el 
programa i tots han defensat la necessitat de la residència. Han discrepat en 
l emplaçament i d altres qüestions. O sigui, que s ha barrejat la gimnàsia amb la 
magnèsia. 

La senyora Martí continua explicant que és veritat que han presentat dues 
denúncies per infraccions urbanístiques. Una respecte al tema de Mango i l altra 
sobre la residència. Les denúncies les han presentat davant de la Comissió 
d Urbanisme i han rebut la resposta aquests dies, que no és exactament la que 
acaba de manifestar la presidència. 

L escrit que han rebut diu que s arxiven les diligències prèvies, però en el cas de 
la residència d avis diu que no hi ha infracció urbanística, però encara no han 
començat les obres. El document que ha rebut el NOPP no diu que no hi hagi 
infracció urbanística, només diu que s arxiven les diligències prèvies i l informe 
tècnic reconeix tots els punts de la denúncia. El mateix passa amb el tema de 
Mango, que reconeixen tots els punts. 

Les dues qüestions aboquen a presentar un contenciós que no presentaran, 
perquè no tenen possibilitats econòmiques, per això han focalitzat les possibilitats 
en recórrer als tribunals i posar de manifest els aspectes amb els que més 
discrepen com la tercera modificació del Pla general que fa referència a la pèrdua 
de determinades zones verdes, que mai més es podran recuperar. És un fet greu, 
perjudicial per al municipi i ja es veurà que diran els tribunals en el seu dia. 

En democràcia fonamentalment s han de respectar les lleis. Quan algú pensa que 
les lleis es vulneren té el dret d acudir als tribunals. Volia estalviar-se tota aquesta 
intervenció en la introducció, però ara l ha hagut de fer arran d algunes 
manifestacions que han tingut lloc. 

Intervé la presidència i indica que ja s ha manifestat reiteradament que no se 
suprimeixen zones verdes, sinó que es reubiquen. La tercera modificació planteja 
la creació de més zones verdes. En aquest punt no s han posat mai d acord, 
perquè les posicions són diferents. Insisteix en el fet que no se suprimeixen zones 
verdes, sinó que aquestes es reubiquen en altres zones del municipi amb una 
utilització social molt més adequada. 

S han presentat al·legacions en el Departament d Urbanisme sobre la tercera 
modificació i sobre el tema de Mango, i en tots dos temes fan referència a l arxiu 
de les actuacions prèvies. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i explica que el seu grup ja va 
comentar el dia que es va debatre la tercera modificació del Pla l opinió i per què 
era favorable al canvi i la reubicació de zones verdes. Des del punt de vista social 
i ciutadà és adequat que determinades zones verdes, que estaven en zones 
marginals, en zones concretes i específiques del polígons industrials, s ubiquin en 
altres indrets d ús més social, que tenen un millor ús per al conjunt de la 
ciutadania. 
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En aquell moment ja va explicar abastament perquè és positiva la reubicació de 
les zones verdes. A partir de l aprovació de la modificació hi ha hagut diferents 
posicions i s han presentat al·legacions en altres nivells de l Administració. 

Tothom ha de tenir la capacitat de denunciar i arribar fins on calgui, però quan es 
discuteix sobre qüestions de concepte i posició política, sincerament ha de dir que 
el lloc en el qual s han de dirimir els assumptes de discrepància política és la 
màxima institució en què estan representades totes les forces polítiques que és la 
sessió plenària. 

ICV-EA ratifica que es comparegui davant del recurs presentat pel NOPP, a través 
del lletrat Carles Pareja. Tots plegats han de ser conscients què significa això. 
Quan es parla de debats pressupostaris a vegades s escandalitzen en què 
s arriben a gastar els diners, per això és bo que la ciutadania sàpiga que en 
aquests moments la discrepància política es porta als tribunals i que és el conjunt 
de la ciutadania de Parets qui paga la discrepància. S absté de qualificar-la de 
frivolitat, però el ciutadà de peu no entendrà per què les posicions diferents 
acaben en els tribunals i que entre tots acabin pagant la despesa. És una actitud 
que s ha de respectar, ja que tothom té dret a anar als tribunals quan entén que es 
vulnera alguna qüestió, però com en aquest cas la contrapart no és el que opina 
en un sentit, sinó que és un conjunt de la corporació s hauria d intentar evitar i així 
ho demana per emplaçaments futurs, que tot allò que es pugui resoldre dialogant 
políticament serveixi per evitar més endavant recursos que al final l acaben pagant 
tothom. 

Sense cap més intervencions, les votacions, amb l abstenció dels regidors del 
NOPP, són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 3 (CiU, ERC) 

Per tant, el Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, ratifica el Decret d Alcaldia 
següent: 

Atès el recurs contenciós administratiu número 10/07, interposat per Nova Opció 
per Parets, contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, de 16 de maig de 2006, que va aprovar definitivament la tercera 
modificació del Pla general d ordenació urbana relativa a l alteració de sistemes 
urbanístics de Parets del Vallès. 

Atès allò que disposa l article 51.1.j) de la Llei 8/1987, de 15 d abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i l article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d abril, 
reguladora de les bases de règim local, que atorga competències als alcaldes per 
exercitar accions judicials i administratives en cas d'urgència. 

Resolc: 

1. Comparèixer com a part demandada a la Secció Tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs contenciós administratiu 10/07, interposat per Nova Opció per Parets. 

2. Designar el lletrat Carles Pareja, del despatx de Pareja i Associats, Advocats, 
SL i la procuradora Rosario Sáez Buil, perquè assumeixi la defensa i la 
representació de l esmentat recurs. 
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3. Ratificar aquest Decret pel Ple municipal. 

Parets del Vallès, 6 de març de 2007

  

8. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós de la modificació 
puntual del Pla general d ordenació urbana en el sector UP-7 
Cementiri

 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que l objecte de la proposta de la Direcció General d Urbanisme és la 
redefinició dels paràmetres del sector UP-7 cementiri de sòl urbanitzable 
residencial, amb la finalitat de fixar la reserva del 30% del sostre destinat a 
habitatges de protecció pública, augmentant densitat i sòls de cessió i per tal 
d adaptar-se a les preexistències construïdes i a la realitat física de l entorn. Més 
concretament la proposta planteja  d una banda l exclusió del sector dels sòls 
situats a l oest de l àmbit de 2.087 m2, en què s ubica l edificació existent i, de 
l altra banda, la redefinició dels paràmetres del sector resultant de 22.274 m2, 
augmentant densitat i sòls de cessió i fixant una reserva del 30% del sostre 
destinat a habitatge de protecció pública, així com una càrrega d urbanització 
externa al sector. 

El document també justifica l augment de densitat en base a aconseguir una ràtio 
per habitatge més ajustada i que tingui en compte també la inclusió dins el sector 
d habitatges de protecció. Es manté el sostre màxim fixat pel planejament vigent. 

Pel que fa als sòls en què s ubica l edificació existent, es proposa la seva 
transformació i s exclou del sector i classifica de sòl urbà, i es qualifica el sòl de 
cessió corresponent a la franja paral·lela al carrer Sant Antoni de sistema d espais 
lliures i la resta és una edificació aïllada amb els paràmetres d edificabilitat bruta 
de 0,22 m2/m2, densitat de 3 habitatges, una ocupació del 40% i una alçada de 
planta baixa més 2 i la distància alineada a partir del carrer Sant Antoni i a 5 m de 
la resta. 

En definitiva els objectius que pretén el Text refós és l obtenció de sòl, per ampliar 
el cementiri, urbanitzar un passeig de 10 m d amplada, ampliant la vorera nord del 
carrer Sant Antoni i permetre que l espai lliure tingui la continuïtat fins a la zona 
nord i imputar com a càrrega externa les obres d urbanització de l espai lliure 
confrontat al cementiri davant del carrer Sant Antoni, d aproximadament 2.275 m2. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que ha vist que tot el terreny 
que no s ocupa es menja poc a poc. La primera vegada ERC va explicar que 
potser hi hauria problemes de risc amb el torrent que hi ha més avall, respecte a 
les aigües de pluja i de clavegueram, ja que no s ha tingut en compte. Veu molt 
positivament, com únic apartat favorable el pla d habitatge protegit que s aplicarà. 
Pels motius exposats, s absté. 

Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu 
grup ja va manifestar la seva posició quan es va portar el tema del sector UP-7 
denominat cementiri i van dir que no compartien el conjunt urbanístic. 

Es va dir que sense una variació gaire gran es podia aprofitar per construir més 
habitatges protegits socials, la qual cosa és bona, però per a CiU no era prioritària 
aquesta part i que encara es condensava més l urbanisme i la xarxa, per això es 
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va abstenir, perquè no corresponia al criteri del seu grup i avui mantenen la 
mateixa posició. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup 
el dia de l acord de modificació ja va manifestar que aquest és un espai que des 
del punt de vista paisatgístic té una situació privilegiada, però també amb 
dificultats de pendents i emplaçaments. No els semblava adequat intervenir en 
aquest punt, que és una ocupació del sòl que mai s hagués hagut de qualificar, la 
banda dreta del carrer Sant Antoni, perquè per la seva topografia seria millor no 
qualificar l espai, que no fos sòl urbanitzable, perquè comporta una ocupació 
important. 

Amb tota seguretat la construcció en aquest espai comporta un fort impacte en el 
paisatge. És un lloc que no està vinculat o gaire annexat als nuclis construïts i es 
trobaran amb un altre bolet urbanístic tipus Cal Jardiner, espai central i ara es 
produirà en aquest sector. El NOPP no comparteix gens la qualificació del sector 
tal com ja van manifestar. En el seu dia van votar en contra i avui també ho fan. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu grup 
està d acord amb el Text refós tal com havia anunciat en alguna comissió 
informativa anterior i els elements que cal destacar per la seva transcendència i 
importància és l increment de sòl dels espais lliures, que seran de 13.000 m2 i la 
importància del sostre d habitatge de protecció oficial. Un 20% de protecció 
pública, un 10% de preu concertat, per tant un 30% d habitatge que es pot 
qualificar d assequible. La ciutadania ho necessita i l equip de govern amb 
responsabilitat ho afronta. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica que no vol entrar en 
debat perquè és un tema que s ha parlat àmpliament i sempre que es tracten 
aquestes qüestions és evident que no es posen d acord. Només fa una apreciació 
i és que per al senyor Lucio Gat té el mateix respecte denominar les operacions 
que realitza l equip de govern com a bolet urbanístic, que pamflet polític, per això 
demana una mica de respecte en aquest sentit. 

Sense cap més intervencions, les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 26 de juliol de 2006 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del 
Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes, i es va sotmetre la seva 
aprovació definitiva a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona, en sessió de 20 de 
novembre de 2006, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
general d ordenació del sector UP-7, i va supeditar la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i la seva executivitat a la presentació d un Text refós, 
per triplicat, verificat per l òrgan que ha atorgat l aprovació provisional de 
l expedient que incorpori la prescripció de mantenir la classificació de sòl 
urbanitzable UP-7 als terrenys que la proposta classifica de sòl urbà. 
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Vist el Text refós de la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del 
Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes. 

Vist l informe favorable dels serveis tècnics municipals  

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general 
d ordenació urbana del Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes, que 
incorpora la prescripció establerta per la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona. 

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d ordenació, a la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona per tal que es procedeixi a la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  

9. Acordar, si escau, la verificació del Text refós de la modificació 
puntual del Pla general d ordenació urbana en el sector UP-1 Can 
Fradera 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que l objecte de la resolució és la redefinició dels paràmetres del sector 
UP-1 augmentant sòls  de sistemes, sostre edificable i densitat, amb l objectiu 
d incrementar la dotació d habitatge de protecció pública, i d imputar com a 
càrregues externes al sector d execució del pont sobre el Tenes i de l enllaç amb 
l avinguda de Catalunya, així com incorporar l aprofitament mitjà del sector UP-2. 
Més concretament la proposta planteja la redefinició dels paràmetres del sector 
augmentant el sostre edificable. 

La proposta en la part resolutiva diu que cal suprimir del document tots els 
aspectes referents a la incorporació del sector UP-1 de Can Fradera de 
l aprofitament mitjà del sector UP-2 el Bosquet, tot remetent aquestes 
determinacions a un posterior document de modificació un cop estigui reparcel·lat 
el sector de Can Fradera. 

També diu que cal corregir el quadre comparatiu i fixar que el sostre d ús 
comercial és de 2.400 m2 i recorda que el Pla parcial posterior que desenvolupi el 
sector ha de configurar els espais lliures i evitar qualificar com a tals els passatges 
de vianants entre edificis privats i les voreres dels carrers perimetrals, amb 
l objectiu d aconseguir una major relació amb els espais públics de l entorn, i que 
dibuixi la línia d edificació a 25 m de la carretera de l avinguda de Catalunya la BV-
1604. 

Intervé el representant d ERC, el senyor Rigol, i s oposa radicalment a la proposta, 
perquè és la culminació d un despropòsit, és l error més important de l Ajuntament 
i simbolitza tot el que no vol ERC. És un acte de demagògia argumentar-lo amb 
l increment d habitatges de protecció. Creu que és una excusa. D aquesta manera 
també vol aquest tipus d habitatge, però no a Can Fradera, sinó que es poden 
repartir pel municipi com s ha fet en algunes actuacions. Això comporta una 
pèrdua d identitat del municipi.  
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El senyor Rigol proposa que agafin altres municipis com a exemple, no la Llagosta 
precisament, però podrien agafar maneres d actuar com Cardedeu o la Garriga. 

Això és un atemptat paisatgístic i ecològic, ja que desapareix l hort que quedava a 
Parets. Afirma que l habitatge protegit és una excusa i si alguna vegada volen 
comptar amb ERC no serà amb projectes com aquest. Reitera la seva oposició 
radical. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que hi ha una 
mica de demagògia en les paraules del senyor Rigol. Si el senyor Rigol no vol 
aquest projecte, el que no vol són els habitatges de protecció oficial, perquè més 
de 200 habitatges de protecció oficial al municipi, emplaça avui o un altre dia al 
senyor Rigol perquè improvisi on els vol construir. 

Continua explicant que aquesta és una oportunitat per endreçar el trànsit del 
municipi. Aquesta operació urbanística a més de destinar el 50% a habitatge 
protegit també facilita l ordenació del municipi, justament el trànsit que es deriva 
del municipi veí de Lliçà de Vall. Si ERC no hi està d acord amb aquests 
plantejaments, no té més remei que demanar a ERC que posi una altra alternativa 
sobre la taula, i interpreta que ERC està en contra de la reordenació del trànsit i 
en contra dels habitatges de protecció oficial. 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, recorda al senyor Lucio Gat que el seu grup va 
estar a favor de la construcció del pont per descongestionar el trànsit que ve de 
Lliçà i va condicionar el vot a què no s utilitzés per construir habitatges al voltant, 
però l equip de govern ha aprofitat per construir-hi habitatges al voltant. 

ERC dóna suport als habitatges de protecció oficial i hi està d acord, alaben els 
que es construeixen al carrer Prat de la Riba, que es disgreguen a través del 
municipi i creu que a Parets també es podria fer així. S ha abstingut en la votació, 
però ha reconegut que l únic bo del carrer Sant Antoni són els habitatges de 
protecció oficial. Per tant, ERC no està en contra dels habitatges de protecció 
oficial, ja que són necessaris i cada dia ho són més. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que en el seu dia 
quan es va presentar el projecte i es va discutir l actuació UP-1 de Can Fradera, 
l única valoració positiva que veia CiU és que podia servir per descongestionar i 
millorar el problema de la mobilitat del barri antic i de la resta del municipi. És una 
de les possibilitats, perquè evidentment s han de buscar mesures per resoldre-ho. 

CiU va manifestar també que tal com està concebut el projecte urbanísticament no 
els acaba d agradar, però valora que serveix per esponjar, descongestionar i 
millorar la mobilitat de Parets que és molt problemàtica. 

CiU no vol fer demagògia amb el tema dels habitatges de protecció oficial, perquè 
la posició ha quedat clara per escrit en les revistes que han publicat. 

Aquesta és la política de l equip de govern, tan respectable com la que més, però 
no és la de CiU, però tampoc farà demagògia del tema. No es pot entrar en la 
demagògia de dir que no agrada la UP-1 de Can Fradera és perquè no vol 
habitatge social. Això no és així. Creu que tots ho han manifestat. CiU no 
comparteix moltes coses i d altres sí, i la riquesa del debat és que els punts que 
es poden compartir es comparteixen i d altres no es comparteixen, perquè cada 
grup faria els projectes d una manera. 
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El senyor Martorell indica que com la posició de CiU ja va quedar molt clara, 
continua dient el mateix, que per una banda veu aquesta possibilitat, però la resta 
no li agrada gaire i com no comparteix el projecte s abstenen. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que es presenta 
una modificació per facilitar una millor viabilitat del municipi i per oferir a la 
població més habitatge social, aquest és en resum el motiu de la proposta que es 
presenta avui. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, al senyora Martí, i exposa que aquesta 
modificació puntual del Pla general respecte a Can Fradera es fonamenta en dues 
qüestions. La primera, per intentar resoldre el tema de la mobilitat i la segona, per 
aprofitar l ocasió per incrementar la densitat d edificació. 

El NOPP pot compartir el fet que s utilitzi una modificació del Pla general per 
solucionar problemes de mobilitat existents i que són molt importants, però en 
l aprovació inicial no va compartir la solució proposada d una mena de rotonda 
complicada en la intersecció de l avinguda de Catalunya i el nou vial. Avui encara 
la comparteixen menys, perquè no soluciona el problema de la mobilitat, perquè a 
part del problema que existeix en la rotonda, en la intersecció que és difícil de 
construir, amb afectacions importants, entre d altres qüestions, la modificació 
recollida per Urbanisme comporta un vial de tancament, que en teoria ha de donar 
continuïtat a la rotonda i a travessar per sobre de la riera del Tenes. 

Amb la modificació la situació encara es complica més, perquè el vial o pont que 
es requereix fer a la Riera Tenes, comporta un pont sobre el riu Tenes, però 
Carreteres ha dit que mantenir el vial del Tenes, paral·lel a la Riera Tenes, que va 
pel marge esquerre de la riera i puja fins a Lliçà d Amunt s ha de construir un pont 
elevadíssim i comporta que el vial nou de la rotonda amb la intersecció de 
l avinguda de Catalunya i la riera sigui un vial elevat, amb un impacte urbanístic 
brutal en el territori. Aquesta és una possibilitat per millorar la mobilitat, però hi ha 
d altres solucions que produeixen menys impacte, perquè el fet que Carreteres 
demani que el pont sigui molt alt produeix un impacte urbanístic i uns talussos de 
4 m d alçada, en una zona plana, propera al riu, i que no té en aquests moments 
desnivells. 

El NOPP ha llegit detingudament l acord de la Comissió d Urbanisme, que és 
bastant llarg, amb un total de vuit pàgines i han observat algunes qüestions com 
que l Agència Catalana de l Aigua demana que s elabori un estudi sobre la 
inundabilitat. Suposa que després els serveis tècnics han aportat algun tipus de 
solució. 

La Diputació de Barcelona respecte a la carretera de l avinguda de Catalunya 
demana el retranqueig de 25 m, cosa que no es reflecteix en el Text refós. No 
saben si després es modificarà, però en el plànols del Text refós no està dibuixat 
el retranqueig dels 25 m de l avinguda de Catalunya. 

Es dedueix aquesta mena d escalèctrix de vial alçat i la resolució demana també 
un estudi de mobilitat, cosa que el NOPP va apuntar en les al·legacions 
presentades i que deien que el NOPP no estava d acord en què s aprofités la 
circumstància de la mobilitat, per incrementar la densitat. Es passa de 0,5 a 0,61. 

El NOPP en el seu moment va dir que atès que l Ajuntament és propietari d una 
part d aquest territori i en haver-se de complir la Llei d urbanisme, que demana 
que el 30% es destini a habitatges de protecció oficial, si a més, un dels 
propietaris és l Ajuntament, el tant per cent d habitatges de protecció oficial hauria 
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de ser d un 50%, perquè sinó pregunta que farà l Ajuntament amb la seva part de 
propietat, sinó construeix habitatges de protecció oficial. Per això, el 30% ha de 
ser superior i ha de passar al 50%. Si és veritat que en el Pla inicialment hi havia 
278 habitatges, amb la modificació es passa a 370, és a dir 100 habitatges més. O 
sigui, que s aprofita la modificació per col·locar 100 habitatges més, i quan es va 
aprovar la modificació es va dir que hi havia 150 de protecció oficial, ara amb el 
Text refós hi ha 166. Si es respecta el que diu la Llei d urbanisme i que el sòl que 
l Ajuntament té es destina a habitatges de protecció oficial han de sortir 195, 
pràcticament la meitat. 

La senyora Martí continua exposant que en l al·legació van manifestar que 
estaven en contra de la solució de la rotonda, ja que és de difícil construcció i es 
produeix una afectació important als veïns. S ha de reestudiar el tema. L indret és 
un lloc adequat per trobar una solució que resolgui problemes de mobilitat i que 
desviï el trànsit, però la solució que es proposa no és la millor i s ha de reflexionar 
més sobre el tema i buscar una altra solució menys impactant i més efectiva.  

El NOPP tampoc comparteix el fet de trobar-se amb edificis de planta baixa més 
cinc. En aquest espai hi ha un percentatge d habitatge de protecció oficial alt, i el 
NOPP no comparteix el procés iniciat per l equip de govern de llistat d habitatges 
de protecció oficial respecte al tema de Can Fradera, amb una acceleració i una 
velocitat per complir un calendari que sembla més acomodat a la situació 
electoralista, que no pas a una qüestió real. És inadequat perquè es poden produir 
males interpretacions per part de les persones que volen optar als habitatges de 
protecció oficial quan es produirà d aquí a pocs dies un sorteig d una cosa que no 
existeix. No només no existeixen els habitatges de protecció oficial, sinó que no 
existeix ni Pla parcial, ni Projecte de reparcel·lació, ni Projecte d urbanització, per 
tant s està molt lluny de tenir els habitatges, per això sembla que tot plegat el tema 
de Can Fradera és molt afarragós per diversos motius. Per la qüestió de la 
mobilitat, pels habitatges de protecció oficial i pel procés que s ha iniciat. 

La senyora Martí manifesta que s ha de replantejar el tema, cosa que han 
manifestat en les al·legacions, i tal com van dir en el seu dia voten en contra, 
perquè no s han modificat les circumstàncies i més aviat s han complicat en algun 
aspecte. 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que la 
representant del NOPP està en el seu dret de no estar d acord en què l equip de 
govern iniciï els processos. L equip de govern marca el calendari per iniciar els 
processos d adjudicació dels habitatges de protecció oficial i, evidentment, no el 
pot marcar el NOPP, i l equip de govern creu que aquest calendari és el correcte. 

El Pla parcial es portarà a l aprovació del Ple, però primer s han d aprovar les 
modificacions. Indica que s han fet els estudis pertinents que diu la resolució de la 
Comissió d Urbanisme. 

Amb la modificació en el sector de Can Fradera s aconsegueix un 50% 
d habitatges de protecció pública. Un són a preu concertat i els altres de protecció 
oficial. 

Intervé el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que és un tema 
que s ha debatut en anteriors ocasions i ratifica la seva interpretació en un tema 
tan important com aquest. És una qüestió que s està treballant des de fa molt de 
temps i que amb el Text refós s obre definitivament el camí i es procedeix a 
l elaboració del Pla parcial corresponent, previs els estudis que s estan iniciant es 
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portarà a la realitat allò que no només és un compromís, sinó una exigència 
ciutadana com és l habitatge públic, que no s escampen per tot arreu, sinó que es 
concentren en un lloc com és Can Fradera. 

ICV-EA valora especialment el fet que el propi document de la Direcció General 
d Urbanisme esmenti especialment algunes de les bondats de la modificació, per 
qualificar-lo d alguna manera. Es remet al document que tots tenen del Text refós i 
cita literalment que els augments de sostre i de densitat proposats es valoren 
positivament, atès que el sector fixa una important reserva d habitatge de 
protecció pública, i assumeix a més a més com a càrregues externes 
d urbanització, infraestructures que completen l estructura viària transversal en 
sentit est oest en aquest punt de Parets del Vallès. El paràgraf resum molt bé 
l objectiu de la modificació. D una banda soluciona un problema endèmic de 
mobilitat, que es pot resoldre amb aquesta actuació i, per altra banda, fer per 
primera vegada allò que no s ha sabut fer durant molts anys, que és disposar de 
sòl públic per construir habitatge públic. Aquest és un compromís que ara es pot 
tirar endavant i en aquest sentit estan satisfets que finalment amb el Text refós 
sigui una tasca que es comenci a emprendre, amb la màxima celeritat. 

Pren la paraula la presidència i indica que li ha preocupat la manifestació d ERC, 
sobre que era el pitjor error urbanístic. L equip de govern està molt satisfet del 
sector de Can Fradera perquè és una zona que té la qualificació urbana des de fa 
molt de temps, més enllà de l any 1985. Remarca la importància dels 200 
habitatges protegits. Històricament la política d habitatge i de sòl era complexa i 
difícil, per diverses circumstàncies, però actualment l Ajuntament proposa el 
planejament d un Pla parcial de 200 habitatges protegits en el sector de Can 
Fradera. Això diu molt de l aposta de l equip de govern per l habitatge protegit. 

Properament s iniciarà el Pla parcial, la reparcel·lació i es determinarà la ubicació 
dels solars per fer els 200 habitatges de protecció, o sigui que no és del 50%, sinó 
que arribarà al 55% d habitatge protegit en el sector de Can Fradera. 

Els grups polítics haurien de reconèixer i valorar la construcció d aquests 200 
habitatges protegits, quan tots s omplen la boca i manifesten que aposten pels 
habitatges protegits. Amb l execució d aquest Pla es realitza una política 
d habitatge protegit molt important, que és una realitat. 

La presidència explica que respecte al vial suposa que és una confusió del nord-
sud, perquè és normal que hi hagin 4 metres de talús, que fan referència a 
l avinguda de Catalunya, a fi que es pugui passar per sota. No fa referència al 
pont del vial que passa per sobre del riu, sinó que es refereix a la nova rotonda de 
l avinguda de Catalunya. El vial ha de pujar per empalmar amb l avinguda de 
Catalunya, que continuarà per sota del carrer Verge de Montserrat per empalmar 
al darrera de la Linera. El fet de la mobilitat en el sector és important, com el fet 
d aprofitar el planejament per descongestionar una de les parts més importants 
del municipi com és el barri antic. 

Insisteix en la creació d aproximadament 200 habitatges protegits. S ha iniciat una 
primera fase de 60 habitatges, i encara queden 140. Això sí que és una aposta 
molt significativa per l habitatge protegit.  

Aquest Pla de Can Fradera també representa una aposta important per donar 
resposta a la mobilitat del barri antic i del trànsit que ve de Lliçà per l avinguda de 
Catalunya. A més, hi ha a l expedient d aquest Pla un estudi de l empresa Doymo 
que manifesta que les propostes aportades en mobilitat per a aquest Pla ajudaran 
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a descongestionar i millorar la mobilitat d aquest sector. En definitiva el Pla parcial 
de Can Fradera dóna resposta al tema de la mobilitat i és una aposta important 
per l habitatge públic, ja que per construir habitatge protegit i social es necessita 
sòl públic. 

Sense cap més intervencions, les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 4 (NOPP, ERC) 

Abstencions: 2 ( CiU) 

Per tant i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 26 de juliol de 2006 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del Sector 
UP-1 Can Fradera, redactada per Enric Serra Vives, i va sotmetre la seva aprovació 
definitiva a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona, en sessió de 14 de 
desembre de 2006, va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general 
d ordenació del sector UP-1, i va supeditar la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i la seva execució a la presentació d un Text refós, per 
triplicat, verificat per l òrgan que ha atorgat l aprovació provisional de l expedient que 
incorpori les prescripcions referides a la supressió dels aspectes esmentats a la 
incorporació en el Sector UP-1 de l aprofitament mitjà del Sector de el Bosquet, i fixar 
el sostre d ús comercial en 2.400 m2. 

Vist el Text refós de la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del 
Sector UP-1 Can Fradera, redactada per Enric Serra Vives. 

Vist l informe dels serveis tècnics municipals, en el qual informa favorablement la 
proposta, i estableix com a orientativa la proposta de la posició de les zones verdes 
ateses les modificacions que es puguin derivar de l alineació de l edificació 
confrontada a la carretera BV-1604, d acord amb  l informe de la Direcció General de 
Carreteres en el marc del planejament derivat. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general 
d ordenació urbana del Sector UP-1 Can Fradera, redactada per Enric Serra Vives, 
que incorpora les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona, i estableix com a orientativa la proposta de la posició de les zones verdes 
ateses les modificacions que es puguin derivar de l alineació de l edificació 
confrontada a la carretera BV-1604, d acord amb  l informe de la Direcció General de 
Carreteres en el marc del planejament derivat.  

2. Traslladar el present acord, conjuntament amb el text de les normes urbanístiques 
i els plànols d ordenació, a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona per tal 
que es procedeixi a la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. Notificar aquest acord als interessats que constin en l expedient administratiu.  

S absenta de la sessió el senyor Lucio Gat. 
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10. Acordar, si s escau, l aprovació inicial de la modificació de 
l Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública en els 
preceptes que regulin conductes i accions incloses en la Campanya 
Parets creix en civisme

 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, 
i proposa la modificació de l Ordenança de convivència ciutadana i de la via 
pública. La modificació es centra en la recollida de residus, en la tinença 
responsable d animals domèstics i en la conservació del mobiliari urbà. 

La modificació té el seu origen en adequar l actual ordenança a canvis d hàbits, 
costums nous que han sortit en la via pública i a la nova realitat que es viu en 
aquests moments. 

Les modificacions s adrecen en el cas dels residus en un detall més precís de les 
utilitats dels elements per a tal efecte. S incrementen les sancions en el cas de les 
infraccions lleus, greus i molt greus i es posen a un nivell de sancions 
significatives, que són un inconvenient greu per a la persona que incorre en la 
infracció. 

Pel que fa als animals de companyia les modificacions es basen en l adequació de 
la sanció que tenen exactament els mateixos imports que en el cas dels residus. 

Respecte al mobiliari urbà es fa una especial menció als grafits i es detalla més el 
que pretén la nova Ordenança. Com en els altres dos casos es produeix un 
augment de les sancions. Les faltes lleus es sancionen fins a 300 , les faltes 
greus de 300  a 900 , i les molt greus, que inclouen reincidències, de 900  a 
1.500 . 

Pren la paraula el representant d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que veu bé les 
modificacions. S ha fixat que l article 126 que diu que queda prohibit que els 
gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs infantils o jardins. Creu que els 
gossos no han d entrar en els parcs infantils. 

El senyor Rigol indica que l article 209.g explica com s han de regar les plantes, i 
diu que regar les plantes de manera inadequada o fora de l horari establert és 
sancionable. Pregunta què vol dir això. Cal especificar més si es tracta de què es 
gasta molta aigua o que es tira aigua al carrer. 

Indica en la propera legislatura cal una revisió de l Ordenança, per especificar-la 
millor. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, respon que ambdós casos són 
qüestions de sentit comú. Per molt de sentit comú que sigui que els gossos no 
entrin dins del parc infantil i que s han de senyalitzar i tot i estar senyalitzat i de ser 
de sentit comú, qualsevol pot observar que entren gossos en molts parcs. Per 
això, creu que és positiu que l Ordenança ho determini amb més detall. 

El senyor Rigol d ERC, indica que dintre de la campanya de Parets Creix en 
civisme s explica que els ciutadans tenen uns drets i uns deures. L Ordenança 
quedarà obsoleta per algunes raons i d altres no. Reconeix que està molt bé, però 
que no cal tanta definició. 

El senyor Llacuna indica que si el representant d ERC creu que l Ordenança està 
bé, l equip de govern ha de tenir la voluntat política d aplicar-la i tot just s ha 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

32

començat modificant-la, perquè tingui més força i després vindran els passos 
posteriors. De fet és la culminació de la campanya de civisme. 

La campanya de civisme és la segona campanya d informació i després d això els 
mals hàbits que els ciutadans no corregeixen. Se ls ha comunicat per activa i per 
passiva què és desitjable a la via pública, per això l equip de govern creu que 
l Ajuntament tindrà la força moral per emprendre accions sancionadores. 

La presidència matisa que avui es tracta d una aprovació inicial de l Ordenança, i 
s obre un procés d aportació de propostes, en què qualsevol ciutadà o grup polític 
pot fer les aportacions i millores que cregui oportunes. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que créixer en 
civisme és bàsic a tot arreu i cal una reglamentació el més acurada possible i tenir 
una eina legal que permeti actuar en cas de necessitat. 

És una aprovació inicial, i és necessari centrar les bases per aplicar-la en el 
moment que es requereixi. 

CiU globalment hi està d acord amb molts dels conceptes i fent una valoració 
ràpida creu que hi ha certs imports que són excessius, perquè s ha demostrat que 
són més efectius al menys en altres àmbits, no sap si aquí pot funcionar també, 
que moltes vegades els grans imports intimiden, però res més i és més efectiu fer 
un càstig més repetitiu, però amb menys import. Posa aquesta idea damunt de la 
taula per estudiar-la. 

El senyor Martorell continua exposant que s ha de fer una campanya d informació 
més acurada, si cal, perquè els ciutadans percebin que a partir d ara alguns actes 
són sancionables. 

Respecte a les plantes explica al senyor Paulí que si el tema no es regula i hi va 
per Barcelona es mullaria tres vegades al dia, perquè hi ha persones que més que 
regar les balconades, les inunden. En el cas de Parets potser no té gaire sentit, 
però està bé que l Ordenança ho reculli. 

Pel que fa al punt quart sobre la conservació del mobiliari, pintades i grafits. 
L ordenança hauria de recollir què li passa al ciutadà quan a la seva façana algú 
pinta un grafit. Créixer en civisme s hauria de mirar i recollir, que l Administració 
valori aquesta possibilitat, perquè sinó el ciutadà se sent desprotegit. CiU valoraria 
que la Policia Local fes un estudi, ja que els mateixos que castiguen de manera 
brutal el mobiliari urbà també castiguen de manera severa les façanes de les 
cases privades.  

El senyor Martorell indica que avui es proposa l aprovació inicial de l Ordenança, 
que és millorable i que per això s abstenen. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, manifesta que en resposta a 
algunes de les apreciacions del representant de CiU, ha de dir que l Ordenança no 
fa que els fets siguin sancionables. Sancionables ja ho són, només s entra a fer un 
detall més curós de les infraccions i es reforcen les sancions. 

Respecte als grafits que es dibuixen en propietats privades, indica que l article 194 
de sancions diu que tindran la consideració d infraccions greus les pintades de 
grafits que es realitzin i esmenta els elements del transport, la titularitat pública o 
privada, elements de parcs i jardins públics, en les façanes dels immobles públics 
i privats, llevat que l extensió de la pintada o grafit sigui quasi inapreciable. La 
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qüestió que el senyor Martorell reclama, ja la preveu l Ordenança com a falta greu, 
i se sanciona dels 300  als 900 . 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, exposa que l Ordenança diu regar plantes de 
manera adequada o fora de l horari establert; també diu que si no es reguen es 
moren, i llavors sancionen entre 50  i 300 . Per aquesta qüestió ha fet abans la 
seva apreciació. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que han vist el que ha 
explicat el senyor Llacuna, i entenen que pot quedar recollit, però CiU fa èmfasi en 
la part final d obrir aquest pont, ajudar i acabar de matisar-lo. Col·laborar amb el 
ciutadà, cosa que agrairà, ja que es troba molt desprotegit. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i celebren el fet de 
qualsevol intent que permeti millorar i incrementar la convivència ciutadana. 

Respecte al tema dels grafits no està ben recollit en la modificació. La intenció és 
bona, però barrejar l expressió grafit amb altres, és millorable i cal reestudiar 
aquest aspecte perquè posar en el mateix sac pintades i grafits es dimonitza els 
grafits. Una pintada és una pintada i un grafit és una altra cosa i cal especificar-lo 
d una altra manera, perquè un grafit que tingui un determinat valor artístic, a part 
que s efectuï en un determinat lloc, fins i tot hi ha molts particulars que demanen 
que es pintin grafits. En el passeig Joan Miró s ha dibuixat un grafit molt bonic en 
una persiana corredora no fa gaire dies. 

L aspecte artístic dels grafits s ha de potenciar o deslligar de les pintades i fer un 
registre de persones que es dediquen a aquesta disciplina, perquè la idea que 
s ha produït en la tanca del passeig Joan Miró és una bona proposta. 

Parets és un dels municipis que té un dels grafits més importants de Catalunya, 
que són les pintures mural de l antiga Tippel, per això aquesta qüestió és 
millorable. 

L Ordenança té 192 articles, té més articles que la Constitució i l Estatut, fet que 
vol dir que alguna cosa no es fa prou bé, perquè s ha d explicar moltes vegades i 
donar moltes voltes. Seria bo pensar en una reducció de l articulat, perquè no sap 
si haurà algú en tot el poble que es llegeixi els 192 articles de l Ordenança. Cal fer 
un esforç en el sentit de condensar l Ordenança. 

La senyora Martí continua exposant que cal fer un esforç important en les obres 
públiques i privades, que han de tenir una regulació més estricta, perquè a 
vegades en determinats sectors es produeixen problemes importants, que poden 
alterar la convivència. És un aspecte que recull una altra Ordenança, però s ha de 
repensar que també la reculli l Ordenança de convivència. 

El NOPP creu que el text es pot afinar molt més i en aquest sentit s absté i incideix 
en el fet que es millorin els aspectes que ha exposat en un futur. 

Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, i manifesta que 
respecte a les observacions de la representant del NOPP, ha dir que hi ha una 
Ordenança específica per al tema de les obres i no és l objecte del punt de l ordre 
del dia. 

La diferència entre pintades i grafits és evident. El grafit és un estil determinat de 
pintada i l article 21 de l Ordenança diu que quan un grafit o pintada es realitzi en 
un espai privat que sigui visible des de la via pública és necessària autorització 
expressa de l Ajuntament. És a dir, que es determina que s ha de sol·licitar permís 
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per a la realització d un grafit d unes determinades característiques i es pot fer si 
es considera que té un determinat valor artístic. 

Quan es parla de grafits sancionables són aquells que pinten en la tanca d una 
casa i fa una firma, i potser el propietari ha pintat aquella tanca fa un parell de 
mesos. A aquesta persona li ocasionen una molèstia i un greuge. La diferència 
entre pintada i grafit és evident. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que partint de la 
consideració que el tema de la convivència ciutadana és molt important i que no 
sempre allò que s escriu en un paper amb la millor intencionalitat és fàcil de 
complir. És interessant en aquests moments tenir la proposta d aprovació inicial i 
tenir l oportunitat de continuar avançant i que d aquí a l aprovació definitiva se 
solucioni el tema de les plantes i d altres aspectes que s han debatut, que generen 
petites contradiccions o són susceptibles de millora. 

A ningú se li escapa que a nivell ciutadà, tot i que Parets no és un municipi, que 
tingui excessius problemes, hi ha algunes qüestions puntuals que cal millorar 
sensiblement, com el tema de la recollida selectiva de residus, la conducció 
temerària de persones que van en cotxe i en moto i la tinença responsable 
d animals. La defecacions dels gossos és una de les qüestions més notòries, pel 
fet que en els parcs infantils es veuen afectats i són especialment sensibles. 

Parets no és aliè als problemes de la societat que l envolta, com a tot arreu és 
susceptible d aquests. Per això s ha d intentar veure com es poden solucionar. 

El senyor Tarrés indica que ha d haver molta prevenció i mediació en aquest 
sentit. La resolució alternativa de conflictes ha de ser el model que ha d inspirar, 
per això s ha d avançar en una societat més cohesionada i més educada, que 
sigui conscient en la seva totalitat de la importància d una convivència cívica. A 
vegades no hi ha prou amb els consells i la pedagogia i al final s ha de recórrer a 
d altres instruments i l Ordenança és un instrument més que ha d ajudar a intentar 
veure com es pot arribar a què la convivència ciutadana sigui com ha de ser. S ha 
d insistir en la vigilància  pública, en la presència d agents cívics al carrer, que la 
Policia Local tingui instruments per actuar quan sigui necessari. 

L Ordenança té una certa longitud. No és un text com l Estatut és més prim, però 
en tot cas té molts articles, per això cal que s ajusti més quan es repassi fins a 
l aprovació definitiva, perquè en acabar sigui eficaç. 

Des del punt de vista de l aprovació inicial, l Ordenança recull una qüestió que 
ICV-EA considera fonamental i és que les multes s han d incrementar perquè 
siguin efectives, però que s obri d una manera clara una alternativa a les multes, 
que és el treball en benefici de la comunitat, potser un element substancial per 
mitigar en la mesura del possible els actes vandàlics. El seu grup està content 
d aprovar inicialment l Ordenança i tot i millorant el text, si és possible, és una eina 
que pot tenir gran utilitat i pot permetre una convivència millor per al conjunt de la 
ciutadania. 

Sense cap més intervencions, les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 5 (NOPP, CiU)  
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Per tant i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament en sessió de 13 d abril del 2000 va aprovar 
l Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública, en la qual s inclou, entre 
d altres la regulació de l ús de la via pública. 

Atès que actualment  l Ajuntament de Parets del Vallès ha endegat la Campanya 
Parets creix en civisme , que pretén millorar el grau de civisme i avançar cap a 

una cultura de bones conductes que preservi l espai públic com a lloc de 
convivència i civisme. 

Atès que per completar l esmentat programa d actuacions, es considera 
convenient estudiar aquells preceptes de l Ordenança de convivència ciutadana i 
de la via pública que poden afavorir el respecte a les normes de conducta en 
l espai públic i establir les sancions corresponents en els casos d incompliment a fi 
d evitar aquelles conductes que puguin pertorbar la convivència i minimitzar els 
comportaments incívics que es puguin produir en l espai públic. 

Atès que la Campanya Parets creix en civisme es planteja, inicialment, en quatre 
àmbits de treball: 

1. L ús responsable de vehicles i el compliment de les normes de circulació 
2. La potenciació de la recollida selectiva de residus 
3. La tinença responsable d animals de companyia 
4. La conservació del mobiliari urbà i les pintades de grafits 

Atès el que disposa l article 62 del Reglament d obres i serveis dels ens locals de 
relació amb la modificació de les ordenances municipals 

Atès que per acord del Ple de l Ajuntament de 10 de juliol de 2003 es va nomenar 
una Comissió d estudi per a la modificació de l Ordenança de convivència 
ciutadana. 

Vist l avantprojecte de les modificacions de l Ordenança de convivència ciutadana 
i de la via pública en aquells preceptes que regulin conductes i accions incloses 
en la Campanya Parets creix en civisme

 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar la modificació de l Ordenança de convivència ciutadana i de la via 
pública en els preceptes que regulin conductes i accions incloses en la Campanya 
Parets creix en civisme , redactada per la Comissió d Estudis. 

2. Sotmetre aquest acord i l Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en un diari d àmplia difusió, i en el tauler d anuncis de la corporació, per un termini 
de trenta dies naturals, a fi de formular reclamacions i al·legacions, transcorreguts 
els quals sense que se n hagin formulat es donarà per aprovat definitivament, 
sense necessitat d un nou acord. 

3. Notificar l acord d aprovació definitiu de l Ordenança a la Generalitat de 
Catalunya. 

5. Encomanar als serveis jurídics municipals la redacció d un text refós que 
incorpori les modificacions aprovades definitivament.  
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11. Acordar, si procedeix, l aprovació inicial de la modificació de 
l Ordenança municipal del servei urbà del taxi 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, 
i explica que amb la finalitat d oferir al municipi un bon servei en el transport públic 
i taxi, avui es proposa establir la col·laboració entre els ajuntaments de Parets del 
Vallès i Mollet del Vallès, amb la finalitat de crear un àrea de servei únic, amb un 
servei de taxi de 24 hores, 7 dies a la setmana. 

La col·laboració fa especial referència a la unificació mantenint el nom de cada 
municipi i es fa una referència especial a l atorgament de noves llicències. Indica 
que s han unificat les tarifes, i no es porta una modificació de tarifes. 

El color de la pintura exterior dels vehicles és el mateix i l assenyalament de 
l espai físic públic de parades i l ús comú de totes les llicències de taxi de Parets i 
Mollet, indistintament, a les parades d ambdós municipis. 

El segon punt tracta sobre conservar l element diferenciador, a la part exterior de 
la porta del vehicle, l escut de Parets del Vallès, encara que el color de l automòbil 
sigui comú en ambdós municipis, però hi ha un element de distinció que 
l assenyala com un taxi de Parets del Vallès. 

Pren la  paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup vota 
a favor si es modifica l article 19 sobre l extinció de la llicència, i s inclouen els dos 
supòsits següents. La manca de respecte del conductor o taxista dels drets 
reconeguts de l article 9 de l Ordenança, referent a l usuari; i la impossibilitat de 
prestar el servei amb la mateixa llicència si hi ha alguna sanció de trànsit que 
impossibiliti la conducció del taxista. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, indica que hi ha hagut una 
Comissió, en la qual han participat una representació dels taxistes i un organisme 
consultiu dels taxistes de tota Catalunya, que van ser els que van col·laborar en el 
redactat de la Llei del taxi. L Ordenança regula i dóna més força a alguns dels 
aspectes que són de competència municipal.  Hi ha un aspecte de tipus genèric 
que recull la llei. Quan es va redactar l Ordenança, d una banda estava 
l Ordenança i de l altra la Llei del taxi. Els dos supòsits expressats pel 
representant d ERC estan regulats en la Llei del taxi. S ha evitat en l Ordenança 
municipal, en la mesura del possible, caure en reiteracions calcades de la Llei del 
taxi. Els taxistes es regeixen per una llei de rang superior a nivell de Catalunya 
que és la Llei del taxi. 

El senyor Rigol, d ERC, manifesta que si els dos supòsits estan reconeguts per la 
Llei del taxi, vota a favor. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que voten a favor. Afegeix 
que com és una aprovació inicial si el sector vol incloure alguna qüestió més té 
temps encara de fer-lo. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que votaran a 
favor, ja que si s ha informat a les persones del sector i accepten el contingut de 
l Ordenança i hi ha hagut un acord amb un altre municipi, suposen que 
comportarà una millora del servei. 

Tots els grups voten a favor, per tant i,  
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Vist el Reglament del servei municipal del taxi vigent en l actualitat en el municipi de 
Parets del Vallès, aprovat pel Ple de l Ajuntament en sessió del dia 2 de desembre de 
2004. 

Vist que mitjançant el Decret d Alcaldia de 6 de febrer de 2007 es va procedir al 
nomenament d una Comissió d Estudi per a la redacció de l avantprojecte de 
modificació del Reglament del servei municipal del taxi. 

Vist que mitjançant un escrit de data 7 de juliol de 2006 es va establir la col·laboració 
entre els ajuntaments de Parets del Vallès i Mollet del Vallès, relativa als aspectes del 
transport públic d ambdues poblacions, a causa de la contigüitat d ambdós municipis. 

Vist l acord adoptat en sessió plenària de l Ajuntament de Mollet del Vallès, el dia 26 
de febrer de 2007, que aprova inicialment l Ordenança municipal del servei de taxi. 

Vist que la unificació de normatives i tarifes permet un servei conjunt i ininterromput 
entre ambdós municipis. 

Vist el procediment d aprovació de les ordenances previst en els articles 63 a 66 del 
Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Vist el que disposa l article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual 
s aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Vist el text de l avantprojecte de l Ordenança municipal del servei urbà del taxi 
redactat per la Comissió d Estudi. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment l Ordenança municipal del servei urbà del  taxi, d acord amb 
el text que s annexa. 

2. Sotmetre aquest acord i l Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en un diari d àmplia difusió, i en el tauler d anuncis de la corporació, per un termini 
de trenta dies naturals, a fi de formular reclamacions i al·legacions, transcorreguts 
els quals sense que se n hagin formulat es donarà per aprovat definitivament, 
sense necessitat d un nou acord. 

3. Notificar a la Generalitat de Catalunya, a l Ajuntament de Mollet del Vallès i als 
taxistes amb llicència municipal, l acord d aprovació definitiu i la còpia íntegra de 
l Ordenança. 

4. Publicar el text íntegre de l Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el tauler d anuncis de l Ajuntament, i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s ha publicat. 

Annex 

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI URBÀ DE TAXI  

TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS  

CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d aplicació i principis generals  

Article 1. Objecte  

L objecte d aquesta Ordenança és la regulació i ordenació del servei urbà de taxi.   
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Article 2. Àmbit d aplicació  

Aquesta Ordenança s aplica a l àmbit del municipi de Parets del Vallès.   

Article 3. Definicions  

1)  Té la consideració de servei de taxi el transport de viatgers amb vehicles d una 
capacitat de fins a cinc places, excepcionalment, fins a nou, inclosa la persona que 
condueix, que s efectua per compte d altri mitjançant el pagament d un preu.  

2) Es consideren serveis urbans els que transcorren íntegrament dins el terme municipal 
de Parets del Vallès. 

3)  Es consideren serveis interurbans els que no estan compresos en la definició de 
l apartat anterior.   

Article 4. Principis generals  

D acord amb la llei del sector, l exercici de l activitat resta subjecta als principis següents:  

1)  La intervenció administrativa, fonamentada en la necessària garantia d interès públic 
per a l assoliment d un nivell òptim de qualitat en la prestació del servei.  

2) L equilibri econòmic de l activitat i la suficiència del servei, que es concreta en la 
limitació del nombre de llicències i l establiment de tarifes obligatòries. 

3)  La universalitat, l accessibilitat, la continuïtat i el respecte dels drets dels usuaris.   

Article 5. Naturalesa del servei i normativa aplicable  

El servei del taxi té la consideració de transport de viatgers d interès públic, l exercici del 
qual es porta a terme per particulars, i com a tal queda subjecte a l ordenació del sector 
mitjançant les lleis i reglaments autonòmics i a l Ordenança municipal del servei.  

Article 6. Règim administratiu de les llicències  

La prestació del servei urbà de taxi resta sotmesa a l obtenció prèvia de la llicència que 
habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats a fer aquesta activitat.   

CAPÍTOL II. Administració competent  

Article 7. Administració competent  

Correspon a l Ajuntament de Parets del Vallès l exercici de les facultats d intervenció 
administrativa en els serveis urbans de transport públic de viatgers en automòbil.  

Article 8. Competències en matèria d ordenació i gestió de l activitat  

1) Correspon a l Ajuntament de Parets del Vallès l atorgament de llicències de taxi per 
prestar el servei dins l àmbit d aplicació d aquesta Ordenança, així com autoritzar-ne la 
transmissió  

2) L ordenació de l activitat per part de l Ajuntament de Parets del Vallès, conforme a la 
Llei i en l àmbit de les seves competències, comprèn les actuacions següents:  

a) La reglamentació de l activitat, de les condicions i modalitats de la prestació, dels 
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vehicles i el seu equipament, i de tots els mitjans materials afectes al servei, sense 
perjudici de l homologació que correspongui als organismes competents  

b) La reglamentació de les relacions dels prestadors del servei amb els usuaris, els 
seus drets i deures i el règim de les tarifes urbanes 

c) La reglamentació del règim de llicències, les condicions que li són inherents, el 
contingut, naturalesa, abast i facultats, la limitació màxima, el règim de 
transmissió, la definició dels requisits dels subjectes autoritzats, la seva relació 
jurídica amb l administració i el règim de caducitat i resolució de les llicències  

d) La regulació del règim sancionador, que desenvolupa i concreta els tipus 
d infraccions i sancions prèviament establerts per la Llei  

e) L aprovació, mitjançant ordenança fiscal, dels tributs que gravin la transmissió de 
llicències, l activitat administrativa de l Ajuntament de Parets del Vallès i la 
prestació del servei, de conformitat amb allò previst a la Llei del taxi i a la Llei 
d hisendes locals 

f) Les condicions específiques relatives a la publicitat exterior, interior i multimèdia 
del vehicle, en el marc de la normativa reguladora d'aquestes activitats 

3) Per portar a terme aquesta ordenació, la Junta de Govern de l Ajuntament de Parets 
del Vallès podrà aprovar les Normes complementàries que siguin necessàries per al 
desenvolupament del servei que es referiran, entre d altres, a les matèries següents: 

a) descans setmanal 
b) horaris 
c) condicions dels elements obligatoris  
d) publicitat 
e) serveis especials o obligatoris  
f) torns diaris de prestació del servei, l horari, la forma d adscripció i les variacions 
g) model de rebut acreditatiu de la prestació del servei i del pagament del preu 
h) determinació de les parades fixes o provisionals, així com les seves condicions, 

capacitat i horaris   

CAPÍTOL III. Drets i deures de les persones usuàries  

Article 9. Drets  

Les persones usuàries tenen, en relació amb el servei de transport regulat en aquesta 
Ordenança, a més dels drets de caràcter general reconeguts en la legislació de defensa 
dels consumidors i usuaris, els drets següents:  

1) Rebre el servei en condicions bàsiques d igualtat, no discriminació, qualitat, 
seguretat i preferència dins del torn de sol·licitud.  

2)  Conèixer el número de la llicència i les tarifes aplicables al servei, documents que 
han d estar situats en un lloc visible de l interior del vehicle.  

3) Transportar equipatges de la manera com es determina en aquesta Ordenança. En 
aquest sentit, les persones usuàries tenen dret que la persona que presta el servei 
reculli l equipatge des del costat del vehicle i el situï en l espai destinat a aquest 
efecte.  

4) Obtenir un rebut o factura on constin el preu, l origen i la destinació del servei, la 
data, el número d identificació fiscal del titular de la llicència, el número de la 
llicència i la matrícula del vehicle i que acrediti que s ha satisfet el preu del servei.  
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5)  Escollir el recorregut que consideri més adequat o, en cas que no s exerciti aquest 
dret, que el servei es porti a terme per l itinerari previsiblement més curt tenint en 
compte tant la distància com el temps estimat de prestació del servei.  

6)  Rebre el servei amb vehicles que disposin de les condicions necessàries quant a 
higiene i estat de conservació, tant exterior com interior.  

7)  Sol·licitar que s apagui o s abaixi el volum del receptor de la ràdio i altres aparells 
d imatge i so que hi hagi instal·lats a l interior del vehicle inclosa, si fos el cas, 
l emissora de radioafeccionat, excepte el sistema de connexió per la emissora de 
taxi del que només es tindrà dret a demanar que se n abaixi el volum.  

8) Accedir i baixar dels vehicles en les condicions necessàries de confort i seguretat. 
En aquest sentit tenen dret a rebre l ajuda del prestador del servei, per pujar al 
vehicle o baixar-ne, les persones amb mobilitat reduïda o les persones que vagin 
acompanyades per infants i a carregar els aparells que necessitin per desplaçar-se, 
com ara cadira de rodes o cotxets de nens destinats a aquest efecte. 

9) Sol·licitar que s encengui el llum interior dels vehicles quan sigui fosc, tant per 
accedir o baixar del vehicle com en el moment d efectuar el pagament del servei.  

10) Pujar al vehicle o baixar-ne en llocs on quedi suficientment garantida la seguretat 
dels usuaris i de tercers, la correcta circulació i la integritat del vehicle.  

11) Rebre canvi del pagament del preu del servei fins a l import fixat en aquesta 
Ordenança.  

12) Escollir, a les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja rebre el servei, 
excepte que, per organització o fluïdesa del servei, hi hagi un sistema de torns 
relacionat amb l espera prèvia dels vehicles, o que la incorporació dels vehicles a la 
circulació general estigui limitada al primer vehicle de la parada. En tots els casos, 
el dret d escollir s ha de justificar per circumstàncies objectives com l aire 
condicionat en el vehicle, l estat de conservació i la neteja correctes d'aquest o el 
sistema de pagament del servei.  

13) Transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d assistència a persones amb 
mobilitat reduïda.  

14) Ser atesos durant la prestació del servei amb la correcció adequada.  

15) Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la prestació del 
servei.  

16) Obrir i tancar les finestres del darrera i requerir l obertura o tancament dels sistemes 
de climatització dels quals els vehicles estiguin proveïts, fins i tot baixar del vehicle, 
sense cost per l usuari, si en requerir la posada en marxa del sistema d aire 
condicionat o de climatització, a l inici del servei, no funcionés.  

17) Expressar-se en les comunicacions amb el conductor en qualsevol de les llengües 
oficials en l àmbit d aplicació d aquesta Ordenança.   

Article 10. Deures  

Es consideren obligacions de les persones usuàries les següents:  

1)  Pagar el preu del servei segons el règim de tarifes establert.  El pagament es farà 
efectiu en la forma que més en faciliti la rapidesa. En defecte d'acord entre usuari i 
conductor, el primer abonarà l'import en el moment que acabi el servei i abans de 
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baixar del vehicle. 

2)  Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en la conducció del 
vehicle i sense que pugui ser considerat molest o ofensiu o que pugui implicar perill 
tant per al vehicle com per als seus ocupants i la resta de vehicles o usuaris de la 
via pública.  

3) Vetllar per un comportament correcte dels menors d'edat que utilitzin el servei, 
especialment en relació amb comportaments molestos que puguin implicar perill o el 
deteriorament d elements del vehicle. 

4)  Utilitzar correctament els elements del vehicle i no manipular-los ni produir cap 
deteriorament o destrucció d aquests, incloent la prohibició de menjar o beure a 
l interior del vehicle sense autorització prèvia del conductor.  

5)  No introduir en el vehicle cap objecte o material que pugui afectar-ne la seguretat o 
el seu correcte estat.  

6)  Respectar les instruccions del conductor durant el servei, sempre que no resultin 
vulnerats cap dels drets reconeguts en l article anterior.  

7)  Obtenir la prestació segons l ordre de petició.  

8) Comunicar el destí del servei a l inici, en la forma més precisa possible.  

9) No sol·licitar l accés o la baixada del vehicle en llocs on no estigui garantida la 
seguretat.  

10) Respectar la prohibició de no fumar en el vehicle.  

11) Permetre de col·locar l equipatge o embalums a l espai del vehicle destinat a aquest 
efecte, tant si per les seves dimensions donen dret al cobrament de suplements 
tarifaris com si per les seves característiques o naturalesa poden embrutar, 
deteriorar o ocasionar danys als seients del vehicle, encara que no donin dret al dit 
cobrament.   

TÍTOL SEGON. DE LES LLICÈNCIES  

CAPÍTOL I. La llicència com a títol que habilita per a l exercici de l activitat  

Article 11. Subjecció a llicència prèvia  

1)  Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat per aquesta Ordenança es requereix 
l obtenció prèvia de la llicència, la qual habilita per a l exercici de l activitat de transport 
de viatgers en les condicions fixades en aquesta Ordenança i la resta de disposicions 
aplicables.  

2)  Cada llicència del taxi tindrà un únic titular i es referirà a un vehicle concret, en què es 
farà constar la matrícula, el número de bastidor i la resta de dades que es considerin 
necessàries per a la identificació.  

3) Les llicències de taxi habiliten per al transport de viatgers en vehicles de cinc places, 
inclòs el conductor. Excepcionalment, i atenent a les circumstàncies relacionades amb 
les prestacions, les característiques del vehicle, l accessibilitat per a persones de 
mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del servei mateix, així 
com als requisits i condicionants que es puguin establir mitjançant norma 
complementària, i prèvia consulta a la Mesa del Taxi, es podrà autoritzar la prestació 
del servei en vehicles de fins a nou places.  
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4) En l àmbit d aplicació territorial d aquesta Ordenança, únicament podran iniciar i 
prestar el servei de taxi les llicències atorgades per l Ajuntament de Parets del Vallès, 
sense perjudici del que disposa l article 22 de la Llei del taxi. No obstant això, 
l'Ajuntament podrà impulsar fórmules de coordinació intermunicipal per a una millor 
ordenació del servei, en el marc de l'article 23 de la Llei del Taxi.  

Article 12. Relació derivada de la titularitat de la llicència  

El fet que l Ajuntament de Parets del Vallès ordeni el servei, no el responsabilitza, en cap 
cas, dels danys causats a tercers pels subjectes autoritzats o dels que se n derivin de la 
no prestació de l activitat.   

Article 13. Règim jurídic de les llicències  

L accés a la titularitat de llicències comporta el règim jurídic següent:  

1) Les llicències s atorguen en base al compliment dels requisits que la Llei del taxi o la 
present Ordenança exigeixen al subjecte autoritzat.  

2)  El silenci administratiu en les sol·licituds de transmissió és positiu.  

3) Les llicències poden ser explotades personalment pel seu titular o mitjançant la 
contractació de conductors assalariats.  

4) La manca d exercici de l activitat, en la forma prevista en aquesta Ordenança, 
comportarà la resolució de la llicència.  

5)  La pèrdua de qualsevol dels requisits o l incompliment de les condicions essencials 
previstes a l article 8 de la Llei 19/2003, del taxi, comportarà la resolució de la llicència, 
que es portarà a terme mitjançant expedient amb audiència prèvia de l interessat.  

6) Així mateix, es procedirà a la resolució de la llicència quan, sense la preceptiva 
autorització de l Ajuntament de Parets del Vallès, es realitzi qualsevol tipus d acte 
translatiu o dispositiu de domini sobre la llicència o, en qualsevol altre forma, se n faci 
una cessió d ús contravenint el que preveu la Llei o aquesta Ordenança.   

CAPÍTOL II. Limitació del nombre de llicències  

Article 14. Determinació del nombre de llicències  

1)  Correspon a l Ajuntament de Parets del Vallès la fixació, en cada moment, del nombre 
màxim de llicències de taxi, que es determinarà per la necessitat de garantir la 
suficiència del servei en condicions òptimes per als ciutadans, sense perjudici de la 
garantia de rendibilitat econòmica dels operadors.  

2) La creació de noves llicències o la reducció de les existents exigirà la tramitació d un 
expedient que acrediti la necessitat i conveniència de la decisió, atenent a les 
prescripcions de la Llei 19/2003, del taxi. Per determinar o modificar el nombre de 
llicències de taxi, es tindrà en compte els factors següents: 

a) La demanda de servei de taxi en l'àmbit territorial de Parets del Vallès 

b) El grau d'oferta de servei de taxi en el municipi 

c) Les activitats comercials, industrials, turístiques o d'altra mena que es duen a 
terme en el municipi i que poden generar una demanda específica del servei  

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

43

d) Les infraestructures de servei públic de la població vinculades a la sanitat, 
l'ensenyament, els serveis socials, els espais de lleure i les activitats lúdiques i 
esportives, els transports o altres factors que tinguin incidència en la demanda de 
serveis de taxi 

e) El grau de cobertura, mitjançant els serveis de transport públic, de les necessitats 
de mobilitat de la població 

f) Qualsevol altra circumstància anàloga a les especificades en els apartats 
anteriors, que puguin establir les normes de desenvolupament de la Llei del taxi i 
aquesta ordenança.  

3) De manera excepcional, l'Ajuntament podrà atorgar llicències de taxi estacionals, amb 
una validesa temporal limitada a un període determinat de l'any, en el cas que restin 
justificades i acreditades la necessitat i conveniència pel que fa a la concurrència dels 
factors següents: 

a) una demanda específica generada per activitats estacionals 

b) la insuficiència manifesta de l'oferta de serveis de taxi per a donar resposta a les 
necessitats detectades 

Les persones que ja són titulars de llicència de taxi al municipi de Parets del Vallès tindran 
preferència en l'atorgament de les llicències estacionals.  

CAPÍTOL III. Règim d atorgament i titularitat de llicències  

Article 15. Règim d atorgament de llicències  

1)  Les persones interessades a obtenir una llicència hauran de demanar-ho mitjançant 
una sol·licitud en la qual s haurà d acreditar la concurrència dels requisits exigits i 
passaran a integrar la relació d aspirants. 

2)  El procediment d atorgament per concurs tindrà un tràmit d audiència perquè els 
interessats i les organitzacions del sector puguin al·legar el que considerin adequat en 
defensa dels seus interessos.   

Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències  

L accés a la titularitat de les llicències de les persones físiques o jurídiques resta sotmesa 
al compliment de les condicions que figuren a l article 8 de la Llei 19/2003, del taxi.    

CAPÍTOL IV. Termini de validesa, suspensió i extinció de les llicències  

Article 17. Termini de validesa de les llicències  

1) Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi, excepte les estacionals, 
s atorgaran per un període de validesa indefinit. Això no obstant, la validesa està 
sotmesa al compliment continuat de les condicions necessàries per a l'atorgament 
inicial de la llicència i explotació.  

2)  L òrgan competent podrà, en tot moment, comprovar el compliment dels requisits 
exigits per a l obtenció de les llicències, prèvia sol·licitud als seus titulars de la 
documentació acreditativa que estimi pertinent.   

Article 18. Suspensió de la llicència 
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Per a la suspensió de la llicència s observaran les prescripcions establertes a l article 9.2 
de la Llei 19/2003, del taxi.   

Article 19. Extinció de la llicència  

1) Les llicències per a la prestació del servei urbà s extingiran pels supòsits següents: 

a) La renúncia del titular mitjançant escrit dirigit a l Ajuntament de Parets del Vallès 

b) La resolució per incompliment del titular de les condicions essencials de la 
llicència o per l'obtenció, la gestió o l'explotació de la llicència en qualsevol forma 
no prevista en la Llei del taxi i el seu desenvolupament reglamentari 

c) La revocació, per raons d oportunitat, amb dret a la indemnització econòmica 
corresponent  

d) La caducitat, en el cas de les llicències estacionals  

e) Jubilació o declaració d incapacitat permanent absoluta o total per a la professió, 
en el cas de les persones físiques titulars de llicència, llevat que en cas de 
d incapacitat permanent total per a l exercici de la professió la llicència sigui 
explotada mitjançant personal assalariat. En aquest cas, el titular disposarà de 
tres mesos per a transmetre la llicència. 

f) Dissolució o liquidació de la societat en cas de les persones jurídiques titulars de 
llicència 

g) Mort del titular. En aquest cas, els hereus disposaran de sis mesos, des de la mort 
del titular, per a transmetre la llicència.  

2) El procediment de resolució de llicències requerirà la incoació d un expedient 
administratiu que, per a la millor garantia de l interessat, es tramitarà per les normes 
reguladores del procediment sancionador, amb la tramitació prèvia d un expedient 
informatiu en el qual s haurà de donar audiència a l interessat. Mentre es tramita 
l expedient i prèvia resolució motivada, l òrgan encarregat de la incoació podrà adoptar, 
com a mesura cautelar provisional, l ingrés del vehicle al dipòsit, la prohibició de 
transmissió de la llicència o d altres mesures que es considerin adequades per assegurar 
l eficàcia final de la resolució a adoptar.   

CAPÍTOL V. Transmissió de les llicències  

Article 20. Règim aplicable  

1) Les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són transmissibles prèvia 
autorització de l Ajuntament de Parets del Vallès.  

2) La cessió d ús de la llicència o qualsevol acte translatiu de possessió o domini que es 
porti a terme contravenint les disposicions legals sense l autorització de l Ajuntament 
de Parets del Vallès, serà nul·la i comportarà la resolució de la llicència, prèvia 
tramitació de l expedient corresponent.  

3) Les persones que hagin estat autoritzades a la transmissió de la llicència no podran 
obtenir-ne una de nova en els propers cinc anys des de la data de transmissió 

4)   Les llicències de creació nova no podran ser transferides en el termini de cinc anys. 
L'incompliment d'aquesta prohibició serà causa de resolució de la llicència.  

CAPÍTOL VI. Registre de llicències  
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Article 21. Registre de llicències  

Les llicències de taxi seran inscrites en un registre municipal on constaran aquelles dades 
que estableix l article 12 de la Llei 19/2003, del taxi.   

TÍTOL TERCER. DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI  

CAPÍTOL I. De les condicions per a l explotació de les llicències.  

Article 22.  

1) El titular de la llicència haurà de prestar el servei personalment o mitjançant 
conductors assalariats. Resta expressament prohibida l explotació de la llicència 
mitjançant arrendament, cessió d ús o sota qualsevol altra forma, sense autorització 
municipal. 

2)  El titular de la llicència haurà d assegurar la prestació continuada del servei. Es 
considera que la prestació del servei es realitza de forma continuada quan cada 
llicència té assignat el nombre necessari de conductors per assegurar el servei efectiu 
durant, com a mínim, vuit hores al dia i no es deixi de prestar servei, sense motiu 
justificat, durant més de 30 dies consecutius o 148 dies alterns en un any.   

CAPÍTOL II. Dels conductors o conductores.  

Article 23. Exercici de l'activitat  

Per poder prestar el servei de taxi en l àmbit municipal regulat en aquesta ordenança, serà 
necessari disposar del següent:  

a) certificat habilitant per a exercir la professió, expedit pel departament corresponent 
de la Generalitat de Catalunya, provisional o definitiu  

b)  permís de conduir BTP o superior, en vigor   

Article 24. Prestació de servei per conductors assalariats 

1)  La prestació del servei mitjançant conductors assalariats es comunicarà prèviament a 
l Ajuntament de Parets del Vallès. En el supòsit de contractació de conductors a temps 
parcial, la comunicació haurà d especificar els dies i horari d'aquests.  

2) La comunicació serà presentada pel titular de la llicència. 

3)  Els conductors assalariats hauran de posseir els documents a què fa referència 
l'article anterior, així com estar contractats de conformitat amb la normativa laboral i 
donats d alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.  

4)  Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti la prestació mitjançant 
conductors diferents del titular hauran de tenir contractada i en vigor una pòlissa 
d assegurança que cobreixi aquesta circumstància.   

CAPÍTOL II. Dels vehicles  

Article 25. Els vehicles afectes al servei: taxis  

1)  El titular de la llicència haurà d acreditar la disponibilitat del vehicle que apliqui a la 
llicència per a prestar el servei. Obligatòriament haurà de tenir contractada i en vigor 
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una pòlissa d assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació 
vigent i, en cas d haver-hi més d un conductor, cobrir aquesta circumstància.  

2) El titular de llicència podrà substituir el vehicle pel qual ha demanat llicència per un 
altre més nou que compleixi amb el que preveu aquesta Ordenança, prèvia 
autorització de l Ajuntament de Parets del Vallès, que resoldrà en un termini de 15 
dies. El silenci administratiu en les sol·licituds de substitució de vehicle és positiu. 

3) El titular de la llicència, en cas d avaria o inutilització del vehicle, podrà disposar-ne 
d un altre de característiques similars, que compleixi amb les condicions establertes 
en aquesta Ordenança, adscrit temporalment a la prestació del servei per un 
període no superior a 3 mesos. En aquests supòsits, el titular de la llicència haurà 
de comunicar-ho prèviament a l Ajuntament de Parets del Vallès. 

4) No està permès la instal·lació d emissores de ràdio, encara que estiguin dotades de 
dispositiu de mans lliures, excepte en el supòsit que sigui la corresponent per a la 
prestació de serveis d una emissora de taxi a la qual es trobi adscrit. En aquest 
supòsit, s haurà de disposar amb la corresponent autorització individual de 
telecomunicacions.  

5) Els vehicles hauran de tenir el maleter o portaequipatges lliure i disponible perquè 
l usuari el faci servir. El muntatge i la utilització d'elements exteriors de 
portaequipatges resta prohibida.  

6) Els vehicles que no reuneixin les condicions de confortabilitat, conservació, neteja o 
seguretat exigides no podran prestar servei.   

Article 26. Elements obligatoris en els taxis  

1) Els taxis de l àmbit d aplicació d aquesta Ordenança hauran d estar equipats per a la 
prestació del servei amb els elements obligatoris següents:  

a) Sistema de climatització o d aire condicionat i calefacció en condicions de 
funcionament.  

b) Aparell taxímetre homologat i acceptat per utilitzar-ho en el servei de taxi pel 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya competent en la 
matèria. Els taxímetres hauran de ser de tarifes múltiples i es col·locaran a un lloc 
visible pels usuaris situats en la part del darrera. 

c) Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat pel departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en la matèria 

2) La instal·lació i la connexió al taxímetre i, si s escau, el mòdul extern i la impressora 
hauran d estar degudament precintats segons la normativa vigent. Així mateix, el 
taxímetre estarà degudament comprovat i verificat pels serveis del departament 
competent en matèria de metrologia de la Generalitat de Catalunya.  

Article 27. Identificació, color i distintius dels taxis  

1)  La carrosseria dels taxis en l àmbit d aplicació d aquesta Ordenança haurà de ser de 
color gris. 

2) La identificació es completarà amb la paraula TAXI , l escut municipal, i, el número de 
llicència local, que s haurà de col·locar en les dues portes davanteres.  

3)  El quadre de tarifes urbanes i interurbanes vigents estaran col·locat en lloc visible en 
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l'interior del vehicle. 

4)  L autorització municipal, la fotografia del conductor, el número d'identificació de fiscal i 
el número de la llicència hauran de figurar en la identificació del conductor.   

Article 28. Documentació necessària en els vehicles  

Els vehicles aplicats a les llicències de taxi hauran d estar proveïts de la documentació 
següent. 

a) Documents relatius al vehicle, al taxímetre, a l assegurança obligatòria i al conductor 

b) Llicència de taxi   

c) Llibre de reclamacions 

d) L extracte dels drets i deures dels usuaris, els quals estaran a disposició dels 
usuaris  

Article 29. Publicitat  

1) L Ajuntament haurà d autoritzar la col·locació de publicitat, anuncis, adhesius, 
indicacions o pintura diferent dels permesos als vehicles.  

2) La publicitat restarà subjecta, a més del que disposen les normes complementàries, a la 
normativa sobre seguretat viària i, especialment, a allò que estableix la Llei 9/2000, de 
7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.  

3) El contingut dels anuncis ha de respectar la dignitat de les persones, impedir la 
vulneració dels valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a la 
infància, la joventut i la dona, i també els relatius als sectors socials més marginats. 
Tampoc podrà desprestigiar ni menysprear organismes, institucions o països. 
L'Ajuntament podrà ordenar la retirada de qualsevol missatge publicitari que consideri 
que vulnera aquestes condicions, i podrà ordenar la suspensió de l'autorització de la 
publicitat, d'1 a 12 mesos.  

En el supòsit que es produeixi reincidència, l'Ajuntament inhabilitarà al titular de la 
llicència per explotar publicitat al vehicle.  

CAPÍTOL III. De la prestació del servei  

Article 30. Prestació del servei  

1) S entén per prestació del servei la disponibilitat per a prestar-lo, tant si el vehicle està 
ocupat per passatgers com si no ho està.  

2) Quan els taxis no estiguin ocupats per passatgers i estiguin disponibles per a la 
prestació del servei, situació de lliure, hauran d estar situats a les parades senyalades 
per aquest efecte o en circulació.  

3) Els taxis únicament tindran disponibilitat de prestació de serveis els dies, torns i 
horaris per als quals estiguin expressament autoritzats. No podran, per tant, prestar 
serveis els dies de descans obligatori ni fora dels torns i horaris autoritzats. Mitjançant 
norma complementària es determinaran els dies de descans obligatori, torns i horaris 
que regiran en la prestació del servei. L Ajuntament de Parets del Vallès, anualment, 
autoritzarà horaris especials en dies concrets en funció de circumstàncies o 
esdeveniments que generin un major grau de mobilitat ciutadana.  
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Article 31. Obligació de prestar servei  

1) El conductor del taxi, en situació de lliure, que sigui requerit per prestar un servei no 
podrà negar-se a fer-lo sense causa justificada. Seran causes justificades:  

a) Ser requerit per persones que aixequin sospita de finalitat il·lícita fonamentada; en 
aquest cas, el conductor sol·licitarà la deguda identificació davant els agents de 
l autoritat.  

b) Ser sol·licitat per transportar un nombre de persones superior al de les places 
autoritzades de vehicle.  

c) Quan qualsevol dels usuaris es trobi en estat d embriaguesa manifesta o sota els 
efectes d estupefaents.  

d) Quan la roba dels usuaris, els embalums o equipatge o els animals que portin 
puguin, de manera manifesta, embrutar o deteriorar elements del vehicle o afectar 
la seguretat.  

e) Quan l equipatge, maletes o embalums que portin els usuaris no càpiguen al 
maleter.  

2)  El conductor del taxi que sigui requerit per prestar servei a persones invidents, amb 
mobilitat reduïda o amb infants, no podrà negar-se a prestar-lo pel fet d anar 
acompanyat d un gos pigall, portar cadira de rodes o cadireta infantil, els quals seran, 
a més, transportats de forma gratuïta.  

Article 32. Inici de la prestació del servei  

1) L inici de la prestació del servei pot ser:  

a) A requeriment d usuaris en les parades de taxi  

b) A requeriment d usuaris situats fora de les parades de taxi  

c) A requeriment d usuaris de forma concertada i sense mediació d emissora de taxi  

d) A requeriment d usuaris amb mediació d emissora de taxi 

2) Quan un usuari faci senyal per aturar un taxi en situació de lliure, el conductor haurà 
de parar el vehicle en el lloc apte més pròxim, vetllant per la seguretat de l usuari i de 
tercers i per la mobilitat de la circulació.  

3) Un cop l usuari entri al vehicle i indiqui el destí sol·licitat o estigui en disposició 
d entrar-hi, el conductor traurà el lliure i posarà el taxímetre en la posició de la tarifa 
corresponent.  

4) El conductor de taxi prestarà ajut per pujar o baixar del vehicle a les persones amb 
mobilitat reduïda, invidents o que vagin acompanyades d'infants. Així mateix, hauran 
de recollir l equipatge dels usuaris des del costat del vehicle i col·locar-lo, de forma 
adequada, en el taxi.   

Article 33. Prestació del servei  

1) El conductor prestarà el servei requerit seguint l itinerari escollit per l usuari sempre 
que es pugui realitzar sense incompliment de les normes de circulació. Si l'usuari no 
estableix un itinerari, el conductor farà el servei per l itinerari que previsiblement sigui 
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més curt, tenint en compte tant la distància com el temps estimat en la prestació del 
servei.  

2) El conductor respectarà tots els drets de les persones usuàries i, amb l adequada 
correcció, els donarà les instruccions necessàries per al compliment de les seves 
obligacions.  

3) Durant la prestació del servei de taxi urbà resta prohibit, tant per al conductor com per 
als usuaris, fumar a l interior del vehicle.  

4) Si iniciat un servei, el conductor hagués oblidat de posar en funcionament el taxímetre, 
l import corresponent fins al moment d advertir l oblit anirà exclusivament a càrrec seu, 
encara que sigui en finalitzar la carrera, amb l exclusió de l import de la baixada de 
bandera.  

5) El conductor haurà de parar el funcionament del taxímetre en cas que, durant el 
servei, es produís qualsevol accident o avaria del taxi que interrompés el servei. En 
aquest supòsit que, a més, suposa la impossibilitat de la continuació del servei, 
l usuari, que podrà sol·licitar-ne la comprovació als agents de l autoritat, haurà de 
satisfer la quantitat que marqui el taxímetre fins al moment de l accident o avaria, 
descomptant l import de la baixada de bandera.  

6) Quan els usuaris abandonin transitòriament el taxi i els conductors hagin d esperar el 
seu retorn els podran demanar, a títol de garantia, l import del recorregut efectuat més 
mitja hora d espera, llevat que el temps d espera previst fos superior, esgotat el qual 
els conductors podran considerar-se desvinculats del servei.  

7) Quan el conductor sigui requerit per esperar viatgers en llocs en els quals 
l estacionament estigui prohibit o sigui de duració limitada podrà reclamar als usuaris 
l import del servei efectuat, sense obligació de continuar-lo prestant.   

Article 34. Finalització del servei  

1) En arribar al lloc de destí, el conductor haurà de posar el taxímetre en situació de 
pagament i, complint amb aquest requisit, indicarà a l usuari l import del servei i 
permetrà, si ho requereix, que pugui comprovar-ho en el taxímetre. El cobrament de 
quantitats diferents de les que marqui el taxímetre està totalment prohibit i les 
persones usuàries no estan obligades a pagar un import diferent del que indiqui.  

2) L usuari efectuarà el pagament de l import del servei en el moment que finalitzi. Els 
conductors estan obligats a estendre, excepte que l usuari hi renunciï expressament, 
un rebut de l import del servei i posar-lo a la seva disposició.  

3) Així mateix, els conductors estan obligats, amb ocasió del cobrament del servei, a 
proporcionar al client el canvi de fins a vint euros. Aquesta quantitat podrà ser 
modificada en el moment d actualització de tarifes. En cas que la persona usuària 
només disposi d un bitllet superior al que s estableix de canvi obligatori i l import de la 
carrera sigui inferior a la dita quantitat, el conductor tornarà a posar el taxímetre en 
marxa fins que l usuari torni amb el canvi i tindrà dret a cobrar també el nou marcatge 
de taxímetre, excloent-ne la baixada de bandera.   

Article 35. Altres condicions de la prestació del servei  

1) El taxímetre haurà d estar sempre descobert i ubicat en el camp de visió natural dels 
usuaris situats en els seients posteriors.  
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2) A la nit el conductor haurà d encendre els llums interiors per facilitar l accés i el 
descens del vehicle, així com per facilitar el pagament de l import del servei.  

3) El conductor que trobi objectes oblidats pels usuaris a l interior del taxi els lliurarà el 
mateix dia o com a molt tard dins de les vint-i-quatre hores del dia hàbil següent a les 
dependències municipals i en detallarà les circumstàncies.  

4) Correspondrà a la Junta de Govern Local l aprovació de les normes referents als horaris 
i a la prestació del servei en horari nocturn, caps de setmana i festius, amb l objectiu 
de garantir un servei que atengui les necessitats de la demanda.   

CAPÍTOL IV. Les emissores de taxi  

Article 36. Les emissores de taxi  

L activitat de mediació en la contractació dels serveis de taxi es reservarà a les emissores 
de taxi que es regularan per la normativa que en el desenvolupament de la Llei 19/2003, 
del taxi, aprovi el departament competent en matèria de transports de la Generalitat de 
Catalunya.  

CAPÍTOL V. De l aprofitament de la xarxa viària  

Article 37. Aprofitament de la xarxa viària  

L Ajuntament de Parets del Vallès, prèvia consulta al sector, determinarà el nombre de 
parades de taxi, la seva ubicació i l'horari de funcionament i vetllarà, per tal que estiguin 
en bon estat i lliures de vehicles no autoritzats.   

Articles 38. Parades  

1) Els taxis en servei normal i situació de lliure hauran d estacionar-se a les parades. De 
manera excepcional, les parades podran ser utilitzades pels professionals taxistes per 
tal de realitzar breus descansos en la seva jornada laboral. 

2) A les parades està prohibit efectuar operacions que impedeixin la immediata posada 
en servei dels taxis.  

TÍTOL QUART. DEL RÈGIM ECONÒMIC  

CAPÍTOL I. Les tarifes  

Article 39. Tarifes  

1) La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a tarifes. Les tarifes i els suplements 
autoritzats són obligatoris per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris.  

2) La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s ajustarà al que preveu la 
normativa vigent en matèria de preus autoritzats. Les tarifes han de garantir sempre la 
cobertura del cost del servei i l obtenció d un benefici empresarial raonable.  

3) Correspon a l Ajuntament de Parets del Vallès l aprovació del règim i l estructura de les 
tarifes aplicables als serveis urbans de taxi, sense perjudici de l autorització per la 
Comissió de Preus de Catalunya.  

4) Les tarifes del servei urbà del taxi, un cop aprovades per la Comissió de preus, 
s incrementaran anualment de conformitat amb els increments aprovats pel 
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departament competent de la Generalitat de Catalunya. La revisió anual de les tarifes 
s'efectuarà sense perjudici de la revisió extraordinària que procedeixi per concòrrer 
circumstàncies justificades que ho aconsellin. 

5) L'aprovació de la revisió de les tarifes correspondrà a la Junta de Govern Local. 

6) Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant la contractació global 
de la capacitat total del vehicle.  

7) Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades dels serveis de taxi per a les 
quals estiguin autoritzades les llicències. Els elements de les tarifes seran la baixada 
de bandera, la tarifa quilomètrica, la tarifa horària i els suplements autoritzats en les 
tarifes vigents.   

TÍTOL CINQUÈ. DE LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM SANCIONADOR  

CAPÍTOL I. Inspecció del servei  

Article 40. Òrgan d inspecció i personal d inspecció  

La vigilància i la inspecció del servei urbà de taxi en l àmbit d aplicació d aquesta 
Ordenança correspondrà als òrgans de l Ajuntament de Parets del Vallès.   

Article 41. Exercici de l activitat inspectora  

1) La funció inspectora pot ser exercida d ofici o com a conseqüència d una denúncia 
formulada per una entitat, organisme o persona interessada.  

2) En l exercici de la seva funció, els membres dels serveis d inspecció estan autoritzats 
per a fer les proves, les investigacions o els exàmens que siguin necessaris per a 
cerciorar-se de l observança de les disposicions legals vigents en matèria del servei 
del taxi.  

3) Les actes aixecades pels serveis d inspecció han de reflectir amb claredat les 
circumstàncies dels fets o les activitats que puguin ser constitutius d infracció, les 
dades personals del presumpte infractor i de la persona inspeccionada i la conformitat 
o disconformitat motivada dels interessats, així com les disposicions que, si és 
necessari, es considerin infringides.  

4) Els fets constatats en les actes aixecades pel personal de la inspecció tenen valor 
probatori i gaudeixen de la presumpció de veracitat, sense perjudici de les proves que 
puguin aportar les persones interessades en defensa dels drets o els interessos 
respectius.   

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR  

Article 42. Subjectes infractors  

1) La responsabilitat administrativa per les infraccions de les normes reguladores dels 
serveis de taxi correspondrà als subjectes que defineix l'article 37 de la Llei del Taxi.  

2) La responsabilitat administrativa derivada de les infraccions assenyalades en aquesta 
Ordenança s exigirà a les persones a què fan referència l'apartat anterior, sens 
perjudici que aquestes puguin exercir les accions que siguin procedents contra les 
persones a les quals siguin imputables materialment les infraccions.   
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Article 43. Infraccions  

1) Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravinguin 
les obligacions establertes per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i les que es 
desenvolupen i s especifiquen en els articles següents, a títol de dol, culpa o simple 
negligència.  

2) Les infraccions de les normes reguladores del servei de taxi es classifiquen en molt 
greus, greus i lleus.   

Article 44. Infraccions molt greus  

Es consideren infraccions molt greus:  

1) Prestar el servei de taxi sense la llicència o l autorització preceptiva 

2) Negar-se a l'actuació dels serveis d'inspecció, o obstruir-la, de manera que s'impedeixi 
l'exercici de les funcions que legalment o reglamentàriament tenen atribuïdes aquests 
serveis. S'entendrà inclòs en el present apartat tot supòsit que els subjectes infractors 
o la persona que els representi impedeixi, obstaculitzi o retardi, sense causa 
justificada, l'examen del servei d'inspecció dels vehicles i la documentació 
administrativa. 

3) Emprar llicències o autoritzacions expedides a nom d altres persones  

4) Incomplir les obligacions de prestació continuada del servei imposades en aquesta 
Ordenança 

5) No dur aparell taxímetre, o manipular-lo o fer-lo funcionar d una manera inadequada, 
quan aquest fet sigui imputable a l actuació de la persona titular de la llicència o 
l'autorització, o al personal que en depengui  

6) Prestar els serveis de taxi mitjançant persones diferents de la titular de la llicència o de 
les que el titular contracti, o persones que no disposin del certificat habilitant pertinent  

7)  Prestar serveis de taxi en condicions que puguin posar en perill greu i directe la 
seguretat de les persones. S inclou en aquest apartat la prestació del servei amb 
nivells d alcoholèmia superiors als permesos per la legislació vigent o sota la influència 
d estupefaents. Així mateix, s'inclou prestar el servei amb vehicles sense la ITV vigent, 
quan suposi perill greu i directe per a la seguretat de les persones.  

Article 45. Infraccions greus  

Es consideren infraccions greus:  

1) Prestar serveis de taxi amb vehicles diferents als adscrits a les llicències en els casos 
que aquesta infracció no tingui la consideració de molt greu, de conformitat amb 
l article 44.1 de la present Ordenança 

2) Incomplir les condicions essencials de la llicència o les condicions de prestació del 
servei de taxi en els termes recollits en aquesta Ordenança o en les Normes 
Complementaries que no estiguin tipificades expressament per cap altre apartat 
d aquest article ni siguin qualificades d infracció molt greu, d acord amb l article 44. 
S inclou en aquest apartat:  

a) Prestar servei de taxi amb vehicles que incompleixen les condicions recollides en 
aquesta Ordenança o sense els elements obligatoris recollits als articles 26 i 28 o 
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els precintes corresponents  

b) Prestar servei amb la ITV del vehicle caducada 

c) Prestar servei sense assegurança obligatòria del vehicle vigent o, si fos el cas, 
sense que la pòlissa cobreixi la conducció d una persona diferent del titular, tret 
que sigui causa de resolució de la llicència.  

d) Prestar servei amb el permís de conduir caducat  

e) Canviar sense autorització els distintius fixats en el vehicle referent al número de 
llicència, dia de descans setmanal o qualsevol altre  

f) Prestar servei utilitzant la mediació d una persona física o jurídica no autoritzada 
per aquesta activitat, sense perjudici de la sanció que pugui correspondre al 
mediador de conformitat amb el que estableix l article 44 d aquesta Ordenança. Hi 
ha mediació quan es fan activitats de gestió, oferta, administració de serveis o 
posada en contacte d usuaris i conductors o titulars amb la finalitat d afavorir 
l explotació de la llicència  

g) Prestar el servei sense portar el taxímetre, el mòdul o, si s escau, la impressora en 
funcionament o posar en funcionament el taxímetre abans de la concertació del 
servei, excepte que es tracti d un servei contractat mitjançat emissora de taxi i 
amb tarifes o suplements aprovats. S inclou en aquest apartat estar-se a la parada 
amb el taxímetre en funcionament. 

h) Prestar serveis per trajectes o itineraris innecessaris o inadequats, lesius 
econòmicament per als interessos de l usuari o sense fer cas de les seves 
indicacions sense causa justificada  

i) Incomplir el règim horari i de descansos establert 

3) Incomplir el règim de tarifes. En especial:  

a) Prestar servei aplicant tarifes diferents a les autoritzades, i no lliurar el rebut o la 
factura del servei prestat als usuaris, que acrediti la tarifa aplicada. 

b) Admetre passatge mentre el taxímetre estigui en funcionament, excepte en els 
supòsits autoritzats. Fer les operacions de cobrament amb el taxímetre en marxa 
o exigir més d una baixada de bandera en un recorregut 

c) Aplicar suplements no autoritzats o cobrar serveis no prestats o gratuïts i, en 
general, el cobrament abusiu  

4) No atendre una sol·licitud de servei de taxi si s està de servei o abandonar el servei 
abans que finalitzi 

5) Falsejar la documentació obligatòria de control, incloent-hi la falsedat de les dades en 
el rebut o la factura del servei prestat  

6) No portar la documentació obligatòria en el vehicle   

7) Obstruir l actuació dels serveis d inspecció o dels agents de l autoritat o negar-s hi 
quan no es donin les circumstàncies previstes a l article 44.2 d aquesta ordenança  

8) Incomplir els serveis obligatoris que es puguin establir  

9) Prestar servei amb aparells taxímetres que no s ajustin a la revisió metrològica vigent, 
llevat que sigui qualificable de molt greu  

10) La instal·lació en el vehicle d instruments, accessoris o equipaments no autoritzats 
que puguin afectar la correcta prestació del servei  
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11) Portar anuncis publicitaris en el vehicle sense la corresponent autorització municipal 

12) Adscriure personal a la llicència sense posar-ho en coneixement de l'Ajuntament 

13) Qualsevol de les infraccions previstes en l article anterior quan, per la seva naturalesa, 
ocasió o circumstància no hagi de ser qualificada com a molt greu 

14) Reincidir en qualsevol de les infraccions lleus previstes en l article següent, havent 
estat sancionat per les mateixes.  

Article 46. Infraccions lleus  

Es consideren infraccions lleus:  

1) Prestar serveis sense portar en el vehicle la documentació formal que acrediti la 
possibilitat legal de prestar-lo o la que resulti exigible per a la correcta acreditació de la 
classe de transport que s està realitzant, excepte que aquesta infracció hagi de ser 
qualificada com a greu o molt greu, d acord amb el que disposen els articles 44.1 i 45, 
apartat 2 i 6 d aquesta Ordenança  

2) No portar en un lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa o portar-
los en condicions que en dificultin la percepció, així com la utilització inadequada dels 
distintius, llevat que hagi de ser qualificada d infracció greu d acord amb el que 
disposen els apartats e) del punt 2 de l article 45 d aquesta Ordenança  

3) No tenir els quadres de tarifes preceptius i d altres d obligada exhibició per al 
coneixement del públic, i qualsevol altra circumstància relativa a la llegibilitat, 
redacció, dimensions o d altres que impedeixin o ocasionin dificultats al públic en el 
coneixement del seu contingut  

4) No respectar els drets dels usuaris establerts per aquesta Ordenança, si aquest 
incompliment no pot ser qualificat de molt greu o greu, d acord amb els articles 44 i 45 
d aquesta ordenança  

5) Retenir objectes abandonats en el vehicle sense donar-ne compte a l autoritat 
competent en un termini màxim de 48 hores  

6) No proporcionar als usuaris el canvi de moneda en els límits determinats en aquesta 
Ordenança o en els acords de revisió de tarifes 

7) Donar als usuaris un rebut o factura que no compleixi els requisits establerts en la 
normativa aplicable  

8) Incomplir les prescripcions relatives a l exhibició de la publicitat en els vehicles o portar 
publicitat en el vehicle sense autorització de l Ajuntament de Parets del Vallès  

9) No admetre el número de viatgers legalment autoritzat o transportar un nombre de 
viatgers superior a l autoritzat, llevat que hagi de ser qualificada com a molt greu, de 
conformitat amb el que disposa l article 44.7 d aquesta Ordenança  

10)  No respectar el torn a les parades 

11) Abandonar el vehicle a la parada  

12) No acceptar que l usuari faci ús indistintament de les llengües catalana o castellana 
en les indicacions per a la necessària prestació del servei.  

13) No respectar la prohibició de fumar en el vehicle  

14) La manca de netedat, higiene o bon estat del vehicle, així com la manca d higiene 
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personal del conductor 

15) Prestar servei amb una indumentària o calçat inadequat  

16) Promoure discussions entre conductors i passatgers, inspectors del servei o agents 
de l autoritat, o tractar-los amb desconsideració 

17) Incomplir les prescripcions relatives a l'exhibició de publicitat en els vehicles  

18) Qualsevol de les infraccions a què fa referència l article 45 quan la naturalesa, 
l ocasió o les circumstàncies dels fets aconsellin no qualificar-les de greus   

Article 47. Sancions  

1) Les infraccions lleus són sancionades amb un advertiment o una multa de fins a 250 
euros, o amb les dues sancions alhora; les greus, amb multa de fins a 1.250 euros, i 
les molt greus, amb multa de fins a 2.500 euros. 

2) La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte el dany o perjudici causat, la 
intencionalitat i la reincidència. Es considera una circumstància atenuant haver 
esmenat la infracció a requeriment de l'Administració  

3) En les infraccions greus i lleus derivades de denúncies  formulades per usuaris o 
altres taxistes es podrà considerar com a atenuant el fet que la part denunciada, a 
requeriment de la denunciant, accepti sotmetre s a un procediment arbitral i n accepti 
el resultat. Aquest atenuant no serà aplicable en cas de reincidència.  

4) Les infraccions dels apartats 1,5 o 7 de l'article 44 d'aquesta ordenança poden implicar 
el precinte del vehicle, sens perjudici de la sanció pecuniària que li correspongui.  

5) La quantia de les sancions pecuniàries imposades es pot reduir fins a un 50 per cent 
si, a petició de la persona sancionada, se substitueix el percentatge reduït per altres 
mesures que tendeixin a corregir la conducta infractora. Les mesures correctores 
seran de caràcter formatiu en matèries relacionades amb el taxi, impartides en centres 
acreditats per la Generalitat de Catalunya o de caràcter de prestació social 
relacionada amb la conducta infractora i seran determinades per l Ajuntament de 
Parets del Vallès. La reducció de la sanció serà de 100 euros per cada 10 hores de 
formació o prestació i, com a màxim, del 50 per cent de la sanció.  

6) Les infraccions tipificades als apartats 1), 3), 4), 5) i 6) de l article 44 d aquesta 
Ordenança es consideraran incompliments de gravetat manifesta i, sense perjudici de 
la sanció aplicable, poden comportar la resolució de la llicència, amb la tramitació 
prèvia de l expedient corresponent en el qual es requerirà sempre l audiència de la 
persona titular de la llicència.  

7) La reiterada infracció de les condicions essencials de les llicències assenyalades a 
continuació quant al nombre d infraccions i al període temporal assenyalats, sense 
perjudici de la sanció aplicable, poden comportar la resolució de la llicència, amb la 
tramitació prèvia de l expedient corresponent en el qual es requerirà sempre 
l audiència de la persona titular de la llicència. S inclouen en aquest supòsit els 
següents:  

a) Les infraccions tipificades en els apartats 2) i 7) de l article 44 d aquesta 
Ordenança, quan hagin estat objecte de dues sancions fermes en via 
administrativa per la mateixa infracció en el termini de tres anys.  

b) Les infraccions tipificades en l article 45 d aquest Reglament, quan hagin estat 
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objecte de dues sancions fermes en via administrativa per la mateixa infracció en 
el termini de dos anys.  

8) Es considerarà circumstància agreujant de la responsabilitat derivada cometre de 
manera reincident qualsevol tipus d infracció, entesa com el fet d haver estat objecte 
de més de dues sancions, pel mateix tipus d infracció, en el termini d un any, 
mitjançant resolució ferma en via administrativa.   

Article 48. Òrgans competents  

La competència per imposar les sancions previstes en aquesta Ordenança respecte a la 
prestació de serveis urbans de taxi correspondrà a l alcalde de l Ajuntament de Parets del 
Vallès, i podrà ser delegada en el regidor corresponent.  

La resolució o revocació de la llicència haurà de ser acordada per l òrgan que la va 
atorgar.  

Article 49. Mesures provisionals  

1) Abans d iniciar el procediment administratiu, l òrgan competent per a la incoació 
d expedients sancionadors, d ofici o a instància de part, en els casos d urgència, podrà 
adoptar les mesures adequades per protegir els interessos de les persones 
implicades, preservar els interessos generals o evitar el manteniment de la infracció. 
Aquestes mesures han de ser confirmades, modificades o aixecades per l acord 
d iniciació del procediment sancionador, cosa que s ha de produir dins dels quinze dies 
següents a l adopció de l acord, el qual pot ser objecte del recurs que sigui procedent.  

2) En tot cas, quan siguin detectades durant la prestació d un servei infraccions que 
hagin de ser denunciades d acord amb el previst en els apartats 1), 3), 5), 6) i 7) de 
l article 44, de l article 45.1 o de les lletres a) a d) de l article 45.2 podrà ordenar-se la 
paralització immediata del vehicle fins que se suprimeixin els motius determinants de 
la infracció, i s adoptaran les mesures necessàries a fi que els usuaris pateixin la 
menor pertorbació possible.   

Article 50. Procediment sancionador  

1) L òrgan competent de l Ajuntament de Parets del Vallès incoarà i tramitarà els 
expedients sancionadors instruïts per infraccions en la present Ordenança, i s haurà 
d ajustar al que estableixin les normes i els principis de procediment administratiu 
sancionador segons la legislació sobre el procediment administratiu comú i segons la 
normativa catalana sobre el procediment sancionador.  

2) Els expedients sancionadors podran iniciar-se:  

a) D ofici, bé a conseqüència d actes d infracció subscrites pels serveis d inspecció o 
com a conseqüència de denúncies formulades per les forces i cossos de 
Seguretat de l Estat, per la policia autonòmica, per la policia local o per serveis 
d inspecció d altres Administracions  

b) Per denúncia d usuaris, entitats, associacions o persones interessades  

3) Les denúncies d associacions, entitats, usuaris i persones interessades s hauran de 
formular mitjançant comunicació escrita, amb signatura original, dirigida per qualsevol 
mitjà a l òrgan competent.  
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4) El termini màxim en què s ha de notificar la resolució del procediment sancionador 
serà de sis mesos des de la data de notificació de l acord d inici d aquest procediment.  

Un cop transcorregut el termini, s ha d acordar la caducitat de l expedient i l arxiu de 
totes les actuacions.  

5) En l execució de les sancions imposades per aplicació d aquesta Ordenança, 
s aplicarà la legislació vigent sobre règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, i la normativa sobre recaptació de tributs. 

6) El pagament de sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via 
administrativa serà requisit necessari per obtenir l autorització administrativa per a la 
transmissió dels vehicles amb els quals s hagi comès la infracció i, també, per a la 
transmissió de les llicències a les quals aquests vehicles estiguin referits.  

7) Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus 
prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen al cap d un any. 
Aquests mateixos terminis són aplicables a la prescripció de les sancions. El còmput 
dels terminis es regeix per la legislació sobre el procediment administratiu comú.  

DISPOSICIONS ADDICIONALS  

Primera. Mobilitat i millora de la rendibilitat del sector  

L Ajuntament de Parets del Vallès col·laborarà amb les administracions competents, amb 
la participació de les associacions representatives del sector, en la promoció de plans de 
millora de la mobilitat i la utilització de la xarxa viària.  

Aquests plans hauran de tenir en compte la repercussió de la mobilitat en els taxis, així 
com la necessitat de disposar d una xarxa adequada de parades de taxis i d implantar 
unes infraestructures  en les vies públiques que n afavoreixin la circulació. En el disseny 
dels plans específics s han de tenir en compte els aspectes de la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de mobilitat i el seu desenvolupament que pot afectar el sector del taxi.  

Igualment, amb la col·laboració de les administracions competents i amb la participació del 
Consell Català del Taxi, s impulsaran iniciatives per a optimitzar i millorar la rendibilitat del 
sector i apropar l'oferta a les necessitats de la demanda.   

Segona. Mesa del Taxi  

1) Amb la finalitat de fomentar la participació dels taxistes del municipi i millorar la qualitat 
del servei de taxi a la ciutat, l'Ajuntament promourà la creació de  la Mesa  del Taxi de 
Parets del Vallès, com a òrgan de participació i consulta entre el sector del taxi i  
l'Ajuntament de Parets del Vallès, i els representants dels usuaris del servei. 

2) Correspon a la Mesa del Taxi les funcions següents: 

a) ser consultada en matèria d'aprovació de projectes de disposicions generals que 
es dictin en el desenvolupament de l'ordenança 

b) col·laborar amb l'Ajuntament per aconseguir la millora progressiva de la qualitat i 
les condicions de prestació dels serveis del taxi 

c) ser consultada en relació amb els supòsits de resolució de llicències 

d) ser consultada en els procediments d'atorgament de llicències per a vehicles amb 
una capacitat superior a cinc places 

e) presentar propostes i suggeriments que consideri adequats per millorar el sector 
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del taxi 

f) fomentar accions positives que facilitin l'accés de les dones a la prestació del 
servei de taxi, i també la formació i la promoció d'aquestes 

g) ser consultada en cas d'increment del nombre de llicències definitives i estacionals 

h) impulsar projectes de foment de la cooperació entre taxistes i serveis 
mancomunats amb altres poblacions de la comarca 

i) impulsar projectes de modernització i millora del sector del taxi 

j) millorar els canals de comunicació entre Ajuntament i taxistes 

k) impulsar un pla de seguretat per al sector del taxi 

l) impulsar mesures destinades a millorar la salut laboral dels taxistes, la formació i 
el reciclatge dels professionals, la qualitat del servei, la velocitat comercial i l'ús de 
la llengua catalana, entre d'altres 

m)  elaborar propostes destinades a millorar la velocitat comercial, la correcta 
senyalització de les parades, la publicitat del servei de radio taxi i qualsevol altre 
element destinat a fomentar l'ús del transport públic i afavorir l'ús de carburants 
ecològics o menys contaminants. 

n) Totes aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per les disposicions de 
desenvolupament d'aquesta ordenança  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

Primera. Adequació de la titularitat actual de les llicències  

Les persones físiques o jurídiques que, en el moment de l entrada en vigor d aquesta 
Ordenança no compleixin algun dels requisits exigits per a ésser titular de llicència, 
disposaran d un termini de tres mesos des de l entrada en vigor per comunicar-ho a 
l Ajuntament de Parets del Vallès i d un termini d un any des de l entrada en vigor per 
regularitzar la situació o transferir la llicència. Transcorreguts els terminis referits sense 
comunicació o sense regularització de la situació, l Ajuntament de Parets del Vallès 
procedirà, en el moment en què en tingui coneixement, a allò que estableix l article 13.5 
d aquesta Ordenança.   

Segona. Horaris 

Els titulars de les llicències disposaran d un termini de 2 mesos des de l entrada en vigor 
d aquesta Ordenança per presentar a l Ajuntament un programa d horaris que cobreixin les 
necessitats del servei en caps de setmana, festius i nocturns. 

Transcorregut l esmentat termini, si no s ha presentat el programa o hi ha manca de servei 
en alguns períodes, correspondrà a la Junta de Govern Local aprovar un calendari de la 
prestació de serveis en caps de setmana, festius i horaris nocturns.   

Tercera. Color dels vehicles 

Els vehicles del servei municipal del taxi amb llicencia a l entrada en vigor d aquesta 
Ordenança podran mantenir el color autoritzat amb la llicència, fins que es produeixi 
qualsevol variació respecte al seu titular, el vehicle adscrit o altre de similar.  

L anterior s'entén sense perjudici que els titulars de la llicència puguin adequar el color del 
vehicle a partir de l entrada en vigor de l'Ordenança, prèvia comunicació a l Ajuntament. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

En el moment de l entrada en vigor d aquesta Ordenança restarà derogada qualsevol 
disposició anterior d igual o inferior rang normatiu que s oposi al seu contingut, inclòs el 
Reglament municipal del taxi aprovat pel pLe de l Ajuntament en sessió de 2 de desembre 
de 2004.  

DISPOSICIONS FINALS  

Primera. Normes Complementàries 

L'Ajuntament de Parets del Vallès establirà les normes complementàries del servei de taxi 
que estimi convenients, en les quals es recolliran i precisaran els diferents aspectes i 
detalls relacionats amb el servei. Aquestes normes complementàries tindran caràcter 
d'obligat compliment per als afectats.   

Segona. Efectes de la modificació de la legislació de l'Estat o de l'autonòmica 

Les prescripcions d'aquesta Ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o de l'Autonòmica, s'entendran automàticament modificades en 
el moment en què es produeixi la seva revisió.  

Tercera. Actualització de les sancions 

L'actualització de l'import de les sancions establertes per aquesta Ordenança es produirà 
automàticament quan es produeixi la seva revisió en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 
o norma que la substitueixi.  

Quarta. Sentit dels actes presumptes no especificats 

Les sol·licituds que presentin els titulars de llicències, o en el seu cas altres possibles 
interessats, que no siguin objecte de consideració específica en l'articulat d'aquesta 
Ordenança, s'entendran desestimades si transcorren tres mesos des de la seva 
presentació no hagués recaigut resolució expressa.  

Cinquena. Entrada en vigor  

Aquesta Ordenança i les normes complementàries entraran en vigor al cap de quinze dies 
hàbils d haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l acord de 
l aprovació definitiva amb el text íntegre.  

12. Acordar, si correspon, l aprovació provisional de la modificació de 
l Ordenança fiscal número 19 de l exercici 2007 per la Taxa per a la 
prestació del servei d escoles bressol 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Educació, i explica que la modificació 
es refereix a la puntuació establerta en el barem previst per a l adjudicació de 
places en les escoles bressol municipals i que queda de la manera següent: 

Germans matriculats a qualsevol de les escoles bressol municipals, 10 punts; per 
família nombrosa, 1 punt; per sol·licitud conjunta de dos o més germans en la 
mateixa escola, 7 punts; i alumnes els dos progenitors o tutors dels quals treballin 
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o, en el cas que només tinguin un sol progenitor o tutor, també cal que treballi, 5 
punts. 

La modificació tracta d adequar la puntuació als criteris del Departament 
d Educació en el Decret de matriculació per al curs 2006-2007, que pretén afavorir 
les famílies nombroses, entre altres criteris de caire social. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i proposa que es tinguin en consideració 
els infants que estiguin en guàrdia i custòdia, i famílies en situació de risc, i que 
aquestes famílies les controlin els Serveis Socials. 

El regidor d Educació, senyor Torio, respon que aquests casos ja estan 
reconeguts. Les famílies amb necessitats educatives especials avaluades pels 
Serveis Socials entren abans que les que tenen la puntuació exposada.  

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i hi vota a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
vota a favor, ja que la proposta recull el que disposa la Llei 40/2003, i 
posteriorment el Text refós. Recull per primera vegada que la família nombrosa 
amb l aportació d un punt en un moment determinat potser definitiu i decanti la 
balança cap aquest concepte i té més protecció en aquest sentit. És un 
reconeixement petit, però important a l hora d exercir aquest dret i que les famílies 
nombroses obtinguin la prestació. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup vota a 
favor, perquè qualsevol millora en la puntuació dels barems, que intentin ser més 
justos a l hora de la matriculació és bo, perquè s eviten situacions de conflicte, que 
alguna vegada per mancança de possibilitats i valoracions es produeixen, atès 
que el nombre de places és limitat. El NOPP està a favor que els barems millorin 
el resultat global de la matriculació. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu grup 
està a favor de la proposta de modificació, perquè les escoles bressol s apropen 
als mateixos criteris del Departament d Educació en el Decret de matriculació i el 
que cal primar sempre per damunt de tot és la igualtat d oportunitats i això vol dir 
que els criteris de justícia social són els que han d imperar per garantir que tots els 
infants, amb independència de l estatus econòmic de la família, sinó per criteris 
d un altre ordre garanteixen l accés a una plaça escolar pública i de qualitat, com 
les que ofereixen les escoles bressol de Parets. 

Tots els grups voten a favor. Per tant  i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament, en sessió de 16 de novembre de 2006, va 
aprovar provisionalment la modificació de l Ordenança fiscal número 19 de 
l exercici 2007 de la taxa per a la prestació del servei d escoles bressol. 

Atès que mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 30 de desembre de 2006 va quedar aprovada definitivament. 

Vist que l article 6è, apartat 2, de l esmentada Ordenança regula el procediment, 
per al curs 2007-2008, d adjudicació de les places a les escoles bressol 
municipals. 

Atès que el Servei d Educació ha informat la proposta de modificar el barem de 
puntuació en el sentit d atorgar 1 punt a les famílies nombroses, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses. 
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Atès que el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els articles 15 al 19 el 
procediment per a l aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar provisionalment la modificació de l Ordenança fiscal número 19 de 
l exercici 2007 de la taxa per a la prestació del servei d escoles bressol, respecte 
al barem de puntuació que queda de la manera següent: 

A Germans matriculats a qualsevol de les escoles 
bressol municipals en el moment de la preinscripció i 
que continuïn el curs vinent 

10 punts

B Família nombrosa 1 punt
C Sol·licitud conjunta

 

de dos o més germans (si entren 
a l escola el mateix curs) 

7 punts

D Alumnes els dos progenitors o tutors dels quals 
treballin o, en el cas que només tinguin un sol 
progenitor o tutor, també cal que treballi (en cas 
d excedència cal acreditar-ho documentalment i hi ha 
de constar la data d incorporació al lloc de treball l 1 
de setembre de 2007) 

5 punts

2. Exposar al públic en el tauler d anuncis de l Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, i també el text de l Ordenança fiscal modificada, durant un termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l anunci 
d exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

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

3. Notificar aquest acord a les escoles bressol municipals.  

13. Acordar, si s escau, acceptar les subvencions per contribuir a 
minorar les quotes del servei d educació de les escoles bressol la 
Cuna, el Cirerer i el Nou Cirerer per al curs escolar 2006-07 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Educació, el senyor Torio, i explica 
que es proposa l acceptació d una subvenció establerta en el conveni entre el 
Departament d Educació i l Ajuntament de Parets del Vallès, per al sosteniment 
dels centres públics d ensenyament infantil. En aquest cas representen 1.800  
per alumne i any. La quantitat total és de 50.400  per al Petit Cirerer, 151.200  
per al Nou Cirerer i 156.600 per a la Cuna, amb un total de 358.400  
corresponents a 198 alumnes escolaritzats als centres. 

L esmentada quantitat respon a un acord del Departament de concedir més 
subvencions als municipis que més places escolars ofereixen. Parets es troba a la 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

62

banda alta, perquè cobreix gairebé el 30% dels infants entre 0 i 3 anys del 
municipi, i això suposa passar de 1.100  a 1.800  anuals per alumne i any. 

El senyor Torio continua exposant que s ha sol·licitat una subvenció de 237.000  
per adequar l escola bressol la Cuna i s acullen a l acord signat entre el 
Departament i l Ajuntament per a la regularització administrativa de 50 places 
escolars, que serà efectiu segurament aquest curs. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup està 
totalment a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup 
també està totalment a favor, ja que acceptar subvencions sempre és bo. Afegeix 
que es fan apostes per tenir uns serveis i si tenen aquests nivells de concertació 
també hi ha aquest nivell d aportacions. És un esforç que es realitza i és necessari 
fer-lo. És important el fet de cobrir el 30%, ja que permet pujar el coeficient als 
1.800  per nen i any. El servei és bàsic i necessari per tenir un poble de qualitat i 
el ciutadà cada vegada ho demana més. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup està a 
favor de la proposta, tot i que cada vegada que es porta aquest punt a l ordre del 
dia, sembla increïble que s hagi d efectuar l acte de tràmit de l acceptació de la 
subvenció, ja que si es demana, s entén que es vol la subvenció i que s accepta, i 
si la subvenció fos més alta encara seria millor. Reitera que el NOPP està 
totalment a favor i és evident que Parets que té un nombre molt elevat de places 
d escoles bressol, té unes despeses també molt considerables i malgrat rebre la 
subvenció el percentatge que suposa és molt baix i s ha d arribar a què el 
Departament d Ensenyament subvencioni el 100% de les escoles bressol, ja que 
encara que no és un ensenyament reglat, és un ensenyament bàsic i fonamental 
des del punt de vista social i té una incidència important perquè moltes vegades 
els progenitors treballen i el fet que hi hagi escoles bressol és un gran benefici per 
a la població i de tipus social. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Atès el Conveni entre el Departament d Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i l Ajuntament de Parets del Vallès per a la creació i el sosteniment dels 
centres docents públics d educació infantil, de data 13 de març de 1992, 24 de 
febrer de 2004 i 14 de febrer de 2005. 

Atesa la resolució de la consellera d Educació, de 14 de febrer, EDU/419/2007, 
per la qual s atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 
d infants per al curs 2006-07, amb els imports següents: 

EEI El Cirerer ...................... 50.400 

 

EEI El Nou Cirerer ............... 151.200 

 

EEI La Cuna ........................ 156.600 

 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Acceptar l import de les subvencions esmentades per contribuir a minorar les 
quotes pel servei d educació de les escoles bressol La Cuna, El Cirerer i el Nou 
Cirerer per al curs escolar 2006-07. 

2. Traslladar l acord que en resulti a la Direcció General de Centres Educatius. 
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3. Donar compte d aquest acord al Departament d Intervenció d aquest 
Ajuntament.  

14. Acordar, si procedeix, l adhesió a la candidatura de Tarragona per 
a la Capital de la Cultura 2016 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Cultura, el senyor Torio, i proposa 
donar suport de manera institucional a la candidatura de Tarragona com a Capital 
de la Cultura Europea 2016, promoguda per la Unió Europea i que es presenta 
amb els eixos següents: 

Tarragona com a Patrimoni de la Humanitat, com a cruïlla catalana com a pont de 
l Espanya pluricultural, com a ciutat oberta a la mediterrània o Tarragona com una 
ciutat amb projecció Europea. Demanen el suport de tots els municipis perquè hi 
ha una lluita entre dos països, Espanya i Polònia per al 2016, i dintre de l estat hi 
ha d altres candidatures. Es proposa que l Ajuntament de Parets doni suport a la 
candidatura de Tarragona. 

Pren la paraula el representant d ERC, el senyor Rigol, i dóna suport a la 
candidatura. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup dóna 
suport a la candidatura i manifesta que és important fer costat i pinya, perquè 
permetrà ser importants dintre del concert europeu i Tarragona per riquesa 
cultural i històrica, es mereix que se la designi com a Capital de la Cultura 2016, ja 
que els lligams històrics, la pròpia mediterrània i Europa són molt estrets i per fer 
molt més gran encara culturalment el nostre país que és Catalunya. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu 
grup està totalment a favor de la proposta i tan de bon que Tarragona 
aconsegueixi ser la Capital de la Cultura 2016. Hi ha moltes raons perquè ho sigui 
i en els últims temps la ciutat de Tarragona ha fet un gran esforç en la millora de la 
ciutat en tots els aspectes. En l aspecte cultural i arqueològic a part del patrimoni 
que té ha fet un gran esforç d adequació. Estaria molt bé aconseguir la 
candidatura, perquè no només beneficia a la ciutat, sinó que els efectes aniran 
més enllà i s estendria pel territori de Catalunya. 

Intervé el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu grup està 
totalment a favor de defensar la candidatura de Tarragona, ja que té prou vàlua 
pel seu propi capital en tots els ordres i sentits, més enllà de l arqueològic, té 
quantitat de valors que l avalen. És una ocasió important perquè Tarragona com a 
capital i ciutat important, no només del seu entorn, sinó com a ciutat important de 
Catalunya i de la mediterrània tingui aquesta oportunitat de obtenir repercussió 
internacional. És una ocasió per tots plegats. Avalen totalment la candidatura i 
esperen que l esforç en la millora de la ciutat que s ha vist en els darrers anys, 
amb un nou govern encara més progressista, s incrementi encara més en els 
propers anys i esperen que oportunitats com la que aprofiten avui que un 
Ajuntament com Parets avali la candidatura serveixi per estimular els veïns de 
Reus per veure si també s animen i l acompanyen. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que l Ajuntament de Tarragona va aprovar, en el Consell Plenari del 3 de 
desembre de 2004, per unanimitat de totes les forces polítiques del consistori, 
promoure la candidatura de la ciutat de Tarragona a Capital Europea de la Cultura 
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2016 i atorgar la responsabilitat de la preparació de la candidatura, en 
col·laboració amb el municipi, a l Associació Capital de la Cultura Catalana. 

Atès que mitjançant la Resolució 41/VII del Parlament de Catalunya, de data 25 
març de 2004, sobre el suport del Govern a la Capital de la Cultura Catalana, es 
va aprovar per unanimitat de tots els grups parlamentaris que El Parlament de 
Catalunya insti el Govern a donar suport, en el marc de les seves competències, a 
la Capital de la Cultura Catalana . 

Atès que, des que s ha iniciat la preparació de la candidatura de Tarragona a 
Capital Europea de la Cultura 2016, més de 190 ajuntaments de Catalunya han 
donat el seu suport a aquesta candidatura. 

Atès que prestigioses institucions i entitats de Catalunya dels diversos sectors 
socials també han expressat el seu suport a la candidatura de Tarragona a Capital 
Europea de la Cultura 2016.  

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acordar donar suport, i adherir-se, a la candidatura de Tarragona per optar a la 
designació de Capital Europea de la Cultura 2016 promoguda per la Unió 
Europea. 

2. Notificar el present acord a l Ajuntament de Tarragona i a l Associació Capital 
de la Cultura Catalana.  

15. Aprovar, si correspon, la moció sobre la gratuïtat de l Autopista C-
33 

Prèvia la vènia el secretari llegeix la moció relativa a la gratuïtat de l Autopista C-
33. 

Després de la lectura, intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el 
seu grup, i que perdonin l expressió, s afegeix al parxe en termes automobilístic 
al que sembla ser una solució momentània, ja que la solució real és la supressió 
del peatge. 

La presidència manifesta que l element principal que es plateja és la gratuïtat de 
l Autopista C-33 de la Llagosta.  

El senyor Rigol indica que la proposta es refereix només la gratuïtat per al Vallès 
Oriental i  no en general. 

La presidència explica que és per a totes les persones que utilitzen l autopista, en 
general. 

El senyor Rigol exposa que el Vallès Oriental té més possibilitat d utilitzar 
l autopista, que les persones que venen de França. ERC proposa l eliminació dels 
peatges. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup està 
totalment d acord amb la moció. El treball és important i exhaustiu. 

Quan Mollet va aconseguir el que va aconseguir, CiU va comentar que Parets 
quedava desprotegida, des de llavors s han posat mecanismes en marxa, per 
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intentar aconseguir el que tots volen, que és que sigui una realitat la gratuïtat del 
peatge. En general estan totalment d acord amb la moció. 

CiU el 5 de febrer va presentar al Parlament de Catalunya una proposta de 
resolució sobre la gratuïtat del peatge. Subscriuen totalment el document en el 
sentit que han d estar tots units en aquest aspecte. 

Fins al moment només s ha aconseguit un pedaç i es tenia la possibilitat 
d aconseguir moltes més coses. Recorda que la Llei 30/2005, de 29 de desembre, 
dels pressupostos generals de l Estat per al 2007, incorpora l esmena del grup 
parlamentari de CiU amb un import de 12.000.000  per desplegar mesures 
d ampliació de la gratuïtat del peatge de Mollet de l Autopista C-33, dels quals en 
aquests moments només s han executat 600.000 . 

La voluntat de tots els partits és arribar a la gratuïtat del peatge. Reitera que CiU 
subscriu totalment la moció i recorda que CiU en data 5 de febrer de 2007 ha 
formulat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, perquè la gratuïtat 
sigui efectiva. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i explica una qüestió que és força 
important sobre el funcionament de la mobilitat entre els Vallesos i el Barcelonès, 
o entre la zona que els ocupa i que està ocupada per l autopista. 

La manera bàsica en què ha parlat el govern de la Generalitat en algun moment 
tracta sobre millorar la regulació del trànsit entre les diferents poblacions dels 
Vallesos i Barcelona, com a flux important de persones. En la documentació que 
acompanya la proposta d acord es pot veure que una de les qüestions importants 
en el transport viari de persones, són les sortides disponibles en una via. Quan es 
multipliquen les sortides d una via determinada la via és més fluïda i capta més 
vehicles i transports que van d una banda a l altra. En aquests moments la 
gratuïtat a partir de la zona de Palau descongestiona la AP-7 i facilita que no hi 
hagi tanta entrada de vehicles des d un sector del Vallès Occidental cap a 
l Autopista AP-7 i la desvia cap a la C-33. 

Un altre motiu important que té a veure amb la mobilitat de la via C-33 és que no 
té sortides a Granollers. És més fàcil anar a Granollers i a tota la zona industrial 
per la C-17, ja que té moltes més sortides i accessos, fet que es demostra en els 
estudis sobre la viabilitat de les dues vies. Hi ha cinc sortides per anar a 
Granollers per la C-17 i per la autopista no n hi ha cap, perquè la sortida no és a 
Granollers, sinó a Montornès, i s ha de travessar Palou per arribar a Granollers i 
no s arriba als polígons industrials. 

La única manera de resoldre un problema greu de mobilitat és tenir present 
aquestes qüestions i que cal i s ha d exigir una inversió en infraestructures sobre 
l autopista i fer que desaparegui el peatge de l autopista i que passi a ser una via 
regulada a unes velocitats més baixes. Un dels objectius actuals de la reducció de 
la despesa energètica és baixar les velocitats a les autopistes. Els accessos a les 
grans poblacions, aglomeracions industrials, a Barcelona poden millorar en estalvi 
en el govern de la Generalitat o de l Estat.  Per estalviar s ha de regular la 
despesa energètica que s obté en aquestes vies i s ha d invertir en 
infraestructures. Si es vol fer desaparèixer el peatge, que es faci, però en aquests 
moments el peatge actua com a regulador de les vies que s utilitzen a Catalunya 
per anar, entrar o sortir de Barcelona. Tractar que depengui de les persones que 
viuen a Parets, Granollers o al Vallès Oriental, no és aquesta la qüestió, sinó d un 
creixement territorial important i el Departament de Política Territorial ha de 
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prendre una mesura ben clara sobre els accessos a Barcelona per la banda del 
Besòs a banda de la qüestió dels peatges. 

El senyor Morguí continua exposant que demanar la gratuïtat es basa en 
qüestions que s han de posar per sobre de purament i exclusivament demanar la 
gratuïtat i demanar i exigir un Pla de mobilitat des del Vallès Oriental a Barcelona i 
des de Barcelona cap al Vallès Oriental molt millor del que existeix ara. 

El fet que encara existeixi el peatge pot fer que la Generalitat obligui al 
concessionari de les autopistes a millorar els accessos i les sortides. És a dir obrir 
més sortides en l autopista i obrir noves entrades diferents en d altres punts que 
permetin millorar la mobilitat de les altres vies laterals que en aquests moments 
estan saturades i carregades perquè són les que permeten una millor mobilitat en 
l àrea. 

L autopista respecte a la zona industrial de Granollers només té una sortida i no 
és útil. És millor sortir per la de Parets per accedir a tota la banda industrial 
esquerra de l autopista i utilitzar la C-17, ja que és una via amb més accessos a 
les fonts econòmiques del Vallès. 

La moció sobre la gratuïtat de l Autopista C-33 el NOPP no considera que és el 
que s ha de fer, sinó una altra cosa. Demanar la gratuïtat és donar més força a les 
vies molt ràpides, que no són ràpides perquè es col·lapsen i no es té present el 
futur energètic. La moció està bastant fora de lloc per a una responsabilitat política 
real de com han de funcionar les coses. Per això el NOPP vota en contra i no 
s adhereix a l acord de demanar la gratuïtat de l autopista C-33, perquè considera 
que la C-33 ha de ser una via més regulada, amb l esforç econòmic de pressió de 
la Generalitat sobre els concessionaris i una millor estratègia de mobilitat entre 
Barcelona i els Vallesos. 

Pren la paraula el regidor d IC-EA, el senyor Tarrés, i voldria mantenir un debat 
d àmbit local i en clau externa un dia amb tranquil·litat per parlar de la mobilitat de 
l arc metropolità, perquè poden aparèixer diferents opinions contrastades sobre 
cap on a d anar. Qüestions d infraestructures com la xarxa viària, ferroviàries i 
altres models de transport públic és una necessitat del govern de la Generalitat 
que ha d abordar i el Parlament de Catalunya properament tractarà. 

En aquests moments els ocupa una moció sobre la gratuïtat de la Autopista C-33, 
que recull una reivindicació històrica de la ciutadania de l entorn i específicament 
de Parets. La visió majoritària del territori respecte a d altres llocs similars és que 
Parets pateix un greuge comparatiu. 

El peatge de la Llagosta fins a Barcelona té una distància d uns deu quilòmetres i 
des de fa anys tots han sentit la referència que és el tram d autopista més car de 
l Estat. És un greuge comparatiu important. 

Alguns governs de la Generalitat encapçalats per CiU han treballat per reduir el 
preu de l autopista, però el salt definitiu ha estat ara, que s aborda el tema de la 
gratuïtat. És important obtenir la gratuïtat plantejada com una realitat, però queda 
en aquest moment i és l objecte de la moció que es proposa fer efectiva la 
gratuïtat sense generar noves discriminacions. Parets per la seva situació 
geogràfica i per la proximitat al peatge és un dels pobles que té la situació més 
agreujada, perquè Mollet gaudeix de la gratuïtat de l accés, però l accés de Parets 
que està gairebé a tocar no la gaudeix. És una situació de discriminació clara i 
esmenar la situació i buscar fórmules tècniques perquè la gratuïtat sigui efectiva 
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per a tot l entorn i de manera molt puntual per l entrada de Parets vol dir posar un 
pòrtic i fer-lo més fàcil. 

No fer-se suposa un efecte col·lateral i s aboca més trànsit en direcció Barcelona i 
és un element que ha d ajudar a contrastar i prendre la decisió a qui correspongui, 
ja que no només és una qüestió de greuge, sinó per evitar col·lapses innecessaris 
que es poden donar quan la C-17 es converteixi en un carreró per anar a trobar la 
variant de Mollet, en què es dóna la gratuïtat. Són elements suficientment 
explicatius per si mateixos perquè la moció tingui tot el sentit i coherència, amb 
independència que a ICV-EA li agradaria abordar el tema de la mobilitat des de 
l Àrea Metropolitana i a gran escala i pensar una mica en l enclau de Parets, 
perquè és un municipi que té moltes vies de comunicació i molt a dir. S ha de 
pensar en clau de futur i que poden afectar en un futur que és una mica incert. 

Sense cap més intervencions, les votacions són les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC) 

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

Els orígens històrics de les autopistes de peatge, així com els acumulats 
dèficits d inversió de l Estat a Catalunya, han comportat un desequilibri 
enfront altres territoris en la disponibilitat de bones vies i autovies lliures de 
peatge, i per tant una discriminació per als usuaris i les empreses 
catalanes.  

Tant el Parlament de Catalunya, amb la creació del Grup de Treball per a 
la reducció progressiva dels peatges a Catalunya , el qual ha formulat un 
conjunt d objectius i propostes viables d aplicar, con l acció del mateix 
Govern de la Generalitat que ha adoptat en els darrers anys diverses 
mesures i actuacions a les autopistes de la seva titularitat, han treballat en 
el sentit de reduir aquest greuge.  

Darrerament s han pres mesures en relació al peatge de la C-33 situat a la 
Llagosta, que han implicat la gratuïtat, sempre que es compleixi la condició 
de fer servir l accés situat a Mollet sud i disposar d un sistema de teletac, 
subministrat i domiciliat a oficines bancàries localitzades dels municipis de 
Mollet del Vallès, la Llagosta, Santa Perpetua, Palau-Solità i Plegamans, 
Martorelles, Sant Fost, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vilanova 
del Vallès i Castelltersol, encara que el domicili del titular sigui a una altra 
localitat. 

Tal com s acredita a l informe elaborat per l Ajuntament de Granollers que 
s acompanya com a annex, aquesta mesura un cop estesa com s acredita, 
implicarà una saturació de la C-17 en el tram de Parets fins a Mollet sud, 
que agreujarà l actual situació del trànsit en aquest tram, força conflictiu en 
hores punta. 

No hi ha cap motiu pel qual els ciutadans, les empreses i en general les 
activitats econòmiques dels municipis de l entorn de la C-33 no puguin tenir 
els mateixos drets en mobilitat que els dels municipis veïns.  
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Cal implementar de manera fàcil i directa les mesures que siguin 
necessàries de manera que un usuari habitual de la C-33, de Parets del 
Vallès i per extensió de la Comarca del Vallès Oriental, disposi de la 
gratuïtat del peatge de la C-33 situat a la Llagosta, en els seus trasllats a 
Barcelona. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de 
Foment, que emprenguin les accions necessàries davant el concessionari 
ACESA, per establir la gratuïtat del peatge de la C-33 situat a la Llagosta, 
per a tots els ciutadans de Parets del Vallès i per extensió del Vallès 
Oriental que utilitzin els accessos de l AP7 de Granollers i de la C-33 a 
Parets del Vallès, amb la instal·lació de pòrtics de suport. 

2. Sol·licitar que el sistema tecnològic de control dels accessos, Teletac o 
semblant, que s utilitzi es subministri i domiciliï en entitats financeres que 
estiguin localitzades a qualsevol dels municipis de l àmbit territorial del 
Vallès Oriental.  

16. Precs i preguntes 

16.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i 
explica que al costat dels quatre vents s està treballant en una part del terreny. 
S ha mogut i aplanat el terra. Pregunta a què obeeix el canvi, com s ha dissenyat i 
com s accedirà si aparentment ha de ser una zona d aparcament. 

16.2. El senyor Martorell explica que l altra dia es va produir un lamentable 
accident a la cruïlla del carrer Aragó amb l avinguda de Catalunya. Van atropellar 
a una parella de nenes adolescents. Prega que l equip de govern busqui la 
manera de regular l accés directe que vingui de l avinguda de Catalunya i la 
manera d accedir al carrer Aragó per evitar casos com el que ha explicat. CiU ha 
manifestat diverses vegades que podia passar i l altra dia va succeir. Pregunta si 
l equip de govern ha pres o prendrà alguna mesura al respecte. 

La presidència respon a la primera pregunta i explica que l espai que habilita té la 
funció d aparcament. En el sector de l avinguda de Lluís Companys s han fet una 
sèrie de millores en la via urbana, que es completarà amb l accés a la masia de 
Can Serra,  ja que molts veïns aparquen de manera incorrecta i dificulta 
l accessibilitat per gaudir de l espai natural del sector de Can Serra. 

L Ajuntament rehabilita i condiciona el camí de Can Serra a fi que només tingui 
accés el veïnat de Can Serra. L espai tindrà una funció de passeig i per anar en 
bicicleta. 

En les reunions mantingudes amb els veïns del sector, aquests van veure molt 
positiu habilitar l espai. Alguns comerciants han manifestat l opció de fer un 
aparcament, i encara que l espai és petit, hi caben unes 40 places d aparcament, 
que de ben segur complementaran el problema de l aparcament en la zona i 
també del barri antic. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i pregunta com es limitarà l accés. 
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La presidència respon que l accés serà per l avinguda de Lluís Companys. Es farà 
un gual al final del terraplè, a la punta contrària de l edifici. 

La presidència indica que respecte a l accident en la cruïlla del carrer Aragó, ha de 
dir que els responsables de seguretat ciutadana i de trànsit són coneixedors de 
les circumstàncies i es plantejarà el reforçament de la senyalització del pas de 
vianants i si convé s estudiarà la semaforització. 

16.3. Prèvia la vènia, pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i 
manifesta que la primera pregunta que volia realitzar està relacionada amb el 
tema de l aparcament de Can Serra, la qual s ha contestat en part, però el seu 
grup afegirà alguna altra pregunta. 

És evident que la necessitat d aparcament existeix en tot el terme municipal, tant 
en el barri antic com en l Eixample. És un dèficit que no ha resolt el Pla general. 
Explica que la qualificació urbanística que té l espai és de zona protegida de valor 
agrícola, que no permet aquest ús. Per tant, pregunta l equip de govern si ha fet la 
valoració oportuna al respecte o en canvi aprova la normativa, realitza trenta mil 
modificacions del Pla general i immediatament es vulnera, ja que la zona té la 
qualificació de valor agrícola i l ús especificat a l article no permet l ús 
d aparcament. Pregunta per la qüestió i si l equip de govern n és conscient. 

La senyora Martí afegeix que el solar no és propietat de l Ajuntament. Pregunta si 
s ha fet algun lloguer de l espai. 

A l espai de Can Serra no se li poden fer mossegades per tot arreu i tenir un Pla 
general que digui una cosa i després fer una altra. És obligació del Pla general 
resoldre la necessitat important d aparcament, cosa que no ha fet. Si avui es visita 
el barri antic hi ha els mateixos aparcaments de fa molts anys: l aparcament del 
Camp de les Peces, el de l Asepeyo i el Lluís Piquer. Es necessiten aparcaments, 
però la qualificació urbanística no permet aquest ús. Pregunta quan val el lloguer. 

16.4. La senyora Martí pregunta per la contaminació de Bendibérica, qüestió que 
han preguntat moltes vegades. Fa un parell de dies han rebut la resposta del 
regidor de Medi Ambient. La resposta no contempla totes les preguntes 
formulades al llarg dels quasi quatre anys. La situació s ha complicat perquè en la 
zona de la Bendibérica hi ha un nivell de contaminació important. El NOPP ha fet 
diverses preguntes i ha demanat en diverses ocasions que no s enderroquessin 
els edificis i si es feia, que es protegissin de les filtracions pel tema de la pluja. És 
evident que hi ha un problema en el sector, que no només afecta a l espai propi de 
Bendibérica, per les raons històriques que sigui, sinó que afecta a un entorn 
important. 

L Ajuntament en combinació amb l empresa que gestiona el solar ha convocat 
diverses vegades als propietaris per informar-los de la detecció de nivell de 
contaminació en els seus pous. 

El NOPP vol saber i els propietaris tenen dret de saber diverses qüestions. En 
primer lloc, els valors mitjans i màxim trobats en els elements contaminants del 
subsòl en el tema de les aigües i les contraanàlisis efectuats. 

Fa anys l Ajuntament de Parets tenia subscrit amb el Departament de Química 
Analítica de la Universitat de Barcelona, un conveni per portar a terme diversos 
estudis. En el seu dia eren d abocaments a la Riera Tenes. Pregunta si s ha 
efectuat la contraanàlisi i les previsions del desenvolupament de sanejament de 
l entorn. 
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És bàsic que els diferents grups coneguin aquestes qüestions tal com han 
demanat, com també els propietaris que les seves finques tenen alguna afectació 
directa de la contaminació. Han de tenir un nivell més elevat d informació que el 
que pròpiament s ha facilitat en les reunions mantingudes. 

El NOPP discrepa de l anul·lació d alguns punts, ja que els pous són ulls del 
subsòl i una cosa és precintar-los i l altra anul·lar-los. 

La senyora Martí pregunta quin són els valors mitjans o màxims de contaminació i 
demana les dades el Pla de descontaminació previst en el sector. 

En la resposta facilitada, després d insistir molt de temps, diu que poden accedir a 
l expedient, cosa que faran, però formula les anteriors preguntes concretes. 

16.5. La senyora Martí indica que en el talús de la mina de Can Berenguer es 
continua l abocament brutal de terres i de runes. Avui s ha produït un abocament 
importantíssim de terres en el talús. No saben per quines raons es produeixen i 
per quina raó s ha produït la tala de bastants alzines del sector. Seria bo preservar 
aquest espai natural tal com van dir en el seu dia. Pregunta què ha passat amb tot 
això. Per què s han talat les alzines, per què es continuen abocant terres i en el 
seu dia també es van abocar runes. Reitera el fet que avui precisament s ha 
abocat un munt de terra. 

16.6. La senyora Martí prega que es millori la senyalització en les obres de 
l entorn del barri de Can Roure, perquè quan les obres s acaben es deixen el 
dissabte i els diumenges a la nit i diversos veïns han manifestat que la 
senyalització és deficitària. Prega que s incideixi en aquest aspecte i que es millori 
la senyalització en tot l entorn. 

La presidència respon que els serveis tècnics realitzen el seguiment de Can 
Roure. Incidiran que hi hagi una millor de la senyalització els caps de setmana. El 
director d obra creu que les obres es desenvolupen correctament tot i la gran 
dificultat que representa compaginar l activitat diària en una obra important i 
significativa. L obligació de l Ajuntament i de l empresa que executa l obra és 
prendre les mesures pertinents per a una bona senyalització, cosa que s ha fet en 
gran mesura, però sempre és millor completar-la. 

Pel que fa a la Béndix, l Ajuntament intenta solucionar un problema de fa molts 
anys i possiblement la corporació no va ser curosa en el seu moment en el 
seguiment de les activitats que es desenvolupaven en el sector i dels productes 
que s utilitzaven. L equip de govern vol afrontar el problema, cosa que fa 
conjuntament amb el Departament de Medi Ambient. 

El tractament que es desenvolupa per a la descontaminació del sòl és prou 
important. L expedient el pot consultar i el té a la seva disposició, en el qual 
trobarà les respostes a les diferents preguntes que ha formulat. És un expedient 
ampli de les actuacions que es desenvolupen i conté tota la documentació del 
treball avalat pel Departament de Medi Ambient i d altres organismes.  

Indica que ja s han contestat per escrit les preguntes relatives al talús de la mina 
de Can Berenguer. Explica que es va fer una neteja dels arbres morts i una 
reposició d arbrat en aquest espai. 

Comprovaran si avui ha tingut lloc un abocament de terres. Saben que es 
desenvolupa el talús de l escola, però aquest no està a sobre del talús de la mina 
de Can Berenguer, sinó que s ha previst un espai per un camí de connectivitat per 
sobre del talús. 

http://www.parets.org


                      

                               
Departament d Informàtica - Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès  Barcelona  Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  

a/e: informatica@parets.org http://www.parets.org  

71

La presidència indica que respecte a l aparcament de Can Serra, és cert que no 
és un espai municipal, però s ha desenvolupat un conveni amb el propietari, que 
té molt bona predisposició en col·laborar amb l Ajuntament a fi de millorar el 
sector. 

Pel que fa a la classificació davant de Can Serrà és EL2. És un espai que admet 
l ús compatible d aparcament. És cert que l aparcament està a l altra banda i 
caldrà adequar el lloc per a l ús d aparcament. 

L equip de govern treballa en el tema de l aparcament i les darreres zones 
d aparcaments importants que s han desenvolupat en el sector són les del Lluís 
Piquer, l aparcament de tota la zona del pavelló, del Camp de les Peces i en 
d altres àmbits. Precisament Parets és un dels ajuntaments que desenvolupa una 
feina prou important en aparcaments  

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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