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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 24 d abril de 2007 
Horari: de 20.40 a 22.40 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 
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 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor  

Ordre del dia 

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

2. Donar compte de la Sentència del recurs contenciós administratiu 11/2003. 

3. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Pla de millora urbana del carrer 
Major, 25-27. 

4. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós de la modificació del Pla 
general d ordenació en l àmbit del Pla director de Gallecs. 

5. Aprovar, si escau, el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l Ajuntament 
de Parets del Vallès relatiu a la Biblioteca de Can Butjosa. 

6. Aprovar, si procedeix, el conveni per a la regulació dels serveis d'autotaxi 
entre les poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles. 

7. Acordar, si escau, l adhesió a la Moció de la Comissió de la Dignitat. 
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8. Acordar, si procedeix, el Manifest relatiu al Dia d Europa en  la commemoració 
del 50 anys del Tractat de Roma. 

9. Aprovar, si s escau, la Moció de suport a la continuïtat de les emissions de 
TV3 al País València, presentada per Acció Cultural del País Valencià. 

10. Aprovar, si correspon, la Moció relativa a la substitució de les barreres de 
seguretat de la xarxa viària municipal. 

11. Precs i preguntes.  

Desenvolupament de la sessió 

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

El Ple de l Ajuntament per UNANIMITAT, aprova l esborrany de l acta del dia 15 
de març de 2007.  

2. Donar compte de la Sentència del recurs contenciós administratiu 
11/2003 

El secretari dóna compte de la Sentència del recurs contenciós administratiu 
11/2003 i llegeix la part dispositiva de la proposta. 

Sense cap intervenció i,  

Atès que ha estat notificada a l Ajuntament la Sentència 1/2007, de 12 de febrer 
de 2007, dictada per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs de 
Cassació interposat per Grupo Corona España, SA, contra la Sentència dictada 
per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya número 377/2003, de 26 d abril de 2006,  

Atès que l esmentada Sentència va desestimar el recurs contenciós administratiu 
interposat contra la delimitació del sector UP 6/ sector nord-est en el Text refós de 
la revisió del Pla general d ordenació, les resolucions de 14 de novembre, 12 de 
desembre de 2001, i 25 de febrer de 2002, que es declaren conformes a Dret, i 
rebutja les peticions de la demanda. 

Atès que en la part dispositiva de la Sentència de la Secció de Cassació de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
es disposa:  

Declarar no haber lugar al recurso de casación para la 
unificación de doctrina formulado por la representación de Grupo 
Corona España, SA, contra la sentencia dictada por la Sección 
Tercera de la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña nº 377/2006, de 26 de abril de 
2006, con imposición de las costas causadas a la parte 
recurrente, con el límite máximo de 1.200 euros.

 

Atès que en la part dispositiva de la Sentència de la Secció tercera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es 
disposa   
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Que desestimamos el recurso contencioso administrativo 
promovido por la entidad mercantil GRUPO CORONA ESPAÑA, SA 
contra las resoluciones de 14 de noviembre, 12 de diciembre de 
2001 y 25 de febrero de 2002, que se declaran conformes a 
Derecho rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas.

 

Atès que mitjançant Interlocutòria de 19 de març de 2007 es va declarar la 
fermesa de la sentència i considerant per la seva banda que l article 104 de la Llei 
de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix que:  

Luego que sea firme una sentencia se comunicará en el plazo de 
diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto 
del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la 
comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve a 
puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de 
las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo 
indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél . 

Per l exposat, el Ple de l Ajuntament, ACORDA: 

Acusar rebut i prendre coneixement de la Sentència de 12 de febrer de 2007, 
dictada a la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i recaiguda en el recurs 11/2003, 
interposat per Grupo Corona España, SA.  

S incorpora a la sessió el senyor Morguí.  

3. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Pla de millora 
urbana del carrer Major, 25-27 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
proposa l aprovació definitiva del Pla de millora urbana del carrer Major, 
cantonada amb el carrer Ferrer i Guàrdia, que recull la millora de l ordenació 
volumètrica d aquest punt. 

Com ja saben els regidors i es va explicar en la comissió informativa, els informes 
derivats del Pla de millora aconsellen incrementar l alçada en una planta més de 
l edifici que s ha d ubicar en el sector per corregir una sèrie d edificacions existents 
com la part superior d aquesta cantonada i un tema molt important com és la 
recuperació de l espai públic d una plaça a la vora d uns 100 m2, que s ubica en 
aquesta mateixa cantonada. És una bona mesura per esponjar el carrer Major, 
que històricament està molt comprimit en la part nord i alta del carrer. 

En el document s aproven algunes de les al·legacions presentades per una part 
del veïnat, en el sentit de soterrar els contenidors. En un principi el Pla de millora 
per qüestions tècniques que no es podien recollir al final es van recollir, per 
desenvolupar-lo tal qual ho plantegen els mateixos veïns. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup vota a favor, 
però prega que es miri l estètica de la façana i que intentin fer una continuïtat de 
façanes amb el barri antic, que és el que pertocaria. 

La presidència explica que el propi Pla planteja el tema del tractament i s integrarà 
en la tipologia dels edificis del barri antic. Afegeix que una de les propostes és 
mantenir la tipologia de les façanes del barri antic. 
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup 
s absté pels motius que exposarà. 

D una banda, és molt significativa la part del barri antic i el carrer Major o el carrer 
Sant Antoni són molt significatius i emblemàtics, entre d altres. El motiu de la 
abstenció és perquè en primera instància l Ajuntament no va actuar en el sentit de 
parlar més amb els veïns i preguntar-los pel projecte que els agradaria, cosa que 
hagués estat molt interessant, ja que encara que no s hagués fet en el termini de 
la primera exposició. Posteriorment els veïns han presentat un seguit 
d al·legacions, en què manifesten el seu desacord amb una sèrie d elements de 
volum i arquitectura. 

Hagués estat més positiu per tothom haver parlat primer amb els veïns i arribar a 
un acord.  

És positiu recuperar aquest espai dintre de l estudi realitzat per l arquitecte, ja que 
es recupera aquesta petita zona i es construeix una petita plaça que dóna un caire 
de diferent. Estan d acord amb el regidor sobre el fet que esponja la zona, però hi 
ha hagut aquest problema, en què els veïns s han manifestat i han presentat les 
al·legacions pertinents, cosa que es podia haver evitat si s hagués parlat amb ells. 

El senyor Martorell indica que els veïns ara estan d acord, perquè s han recollit 
part de les al·legacions i creu que el projecte és necessari, però la tramitació 
s havia d haver efectuat d una altra manera. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, respon que hi està d acord amb el 
senyor Martorell, per això en l anterior comissió informativa es va deixar sobre la 
taula el tema, a fi de consensuar-lo més amb els veïns. Posteriorment es van 
mantenir diverses reunions amb els veïns, que van presentar al·legacions i 
l Ajuntament va arribar a alguns acords, ja que el Pla de millora afectava de 
manera important a les seves propietats, concretament l edifici que col·linda en la 
part nord amb el carrer Major.  

Esmenta el refrany de nunca es tarde si la dicha es buena  i és força positiu el fet 
d haver tingut el gest de deixar l aprovació del Pla de millora sobre la taula per 
parlar amb els veïns i tenir en compte la sensibilitat expressada en el document, 
que acompanya l expedient. Segurament que tothom no hi està content amb 
aquest Pla de millora, ja que és un tema complicat, però sí que ho està la majoria. 

La presidència explica que en el document hi ha un estudi d assolaiament, que és 
una de les preocupacions dels veïns. En algun punt determinat hi ha una certa 
pèrdua, però els veïns colindants guanyen molt espai d assolaiament. És un tema 
d equilibri i l estudi d assolaiament del projecte que es va comentar amb els veïns, 
van manifestar la voluntat de plantejar una proposta global i integradora, a més de 
tapar la paret mitgera, i sobretot recuperar un espai d ús públic, per esponjar el 
sector. 

El Pla de millora d aquesta cantonada ha de servir per reflexionar en un Pla de 
millora global del carrer Major. S ha iniciat un document de tot l àmbit del carrer 
Major per buscar la composició de façanes i materials, que s ha d acompanyar 
d un projecte d urbanització del carrer. El tema s ha començat a estudiar i a 
plantejar millores, amb una voluntat global, encara que s havia de donar una 
resposta immediata a una llicència d un edifici, però si s informava amb el 
planejament vigent es perdia l oportunitat de recuperar un espai públic d una plaça 
d uns 100 m2 i poder tapar la paret mitgera d un edifici amb planta baixa més sis. 
L edifici tapa i integra la paret mitgera que té un impacte visual important. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que l espai que es 
presenta en el Pla de millora és una cantonada, amb una edificabilitat de planta 
baixa i un pis i el Pla general preveu planta baixa i dos i ara si prospera el Pla de 
millora una part del solar tindrà una planta baixa i quatre. És a dir, si l alçada és 
segons el Pla general de 10,5 m passa en una part important del solar a  16 m, fet 
que produeix un impacte important sobretot per a alguns veïns que poden quedar 
part dels seus habitatges amb moltes més hores d ombra que de sol a diferència 
de la previsió inicial del Pla general. 

De manera global amb les modificacions es passa de planta baixa més un, que és 
el que hi ha, de planta baixa més dos que preveu el Pla general a planta baixa 
més quatre en una part del solar. Són modificacions importants i el procediment 
no ha estat l adequat per un tema tan important i per l afectació de veïnatge. 
S havia d haver notificat als veïns i haver fet un veritable procés de participació 
ciutadana, que és una cosa ben senzilla per dues raons. Primer, perquè la 
participació ciutadana és necessària i en segon lloc, perquè la Llei d urbanisme 
preveu que s han de sotmetre molts dels documents de la modificació del Pla 
general a informació dels veïns, cosa que no ha estat així, fet que lamenten com 
també lamenten que l anunci de publicació del Pla de millora es publiqués el 25 de 
juliol al Butlletí Oficial de la Província, just el dia de Sant Jaume, en plena Festa 
Major, i que la informació pública fos durant el mes d agost. És bastant difícil que 
els ciutadans s assabentessin, ja que per una banda no se ls va avisar i de l altra, 
l anunci es va publicar en vacances. Reitera que és difícil que els veïns obtinguin 
la informació. 

En un procés posterior i fora dels terminis, els veïns s han assabentat i han 
presentat un conjunt d al·legacions, que no tracten únicament dels contenidors. Hi 
ha un total de sis punt i els més importants plantegen el problema de l amplada 
del carrer, ja que el carrer Major és estret. La distància del nou edifici que es 
dibuixa i que es programa el bloc de pisos que existeix. Hi ha d altres qüestions 
com passar de planta baixa més dos a planta baixa més quatre. S ha recollit en el 
Pla i se sotmet a votació únicament la qüestió dels contenidors, per això no es pot 
dir que s han recollit les al·legacions dels veïns, ja que només se n ha recollit una. 

La senyora Martí continua explicant que en el solar hi ha la casa de Can Serra, 
que és un edifici d una mostra d arquitectura popular construïda pels mestres 
d obra en la seva època i que cal respectar, encara que s enderroqui l edifici i es 
torni a construir, ja que casa té la singularitat que és una terrassa, i aquesta 
terrassa sí que de veritat dóna volum i un espai lliure en la cruïlla entre la via 
Piquer i el carrer Sant Antoni. El mestre d obra que va construir la casa tenia les 
idees molt clares respecte al paisatge, l urbanisme i com s havien de construir els 
habitatges. 

S ha de reflexionar més en el sentit de respectar l arquitectura popular dels 
mestres d obres, que és la que té Parets. No té modernisme i d altres estructures, 
però sí que té aquesta arquitectura i és important que es respecti, cosa que la 
generació futura agrairà. 

No fa gaire s ha tingut una altra pèrdua considerable d aquesta arquitectura 
popular, com és la casa dels mestres del carrer Raval. El mestre d obres que la va 
construir tenia el cap molt bé i la va edificar molt bé i va fer un eix de simetria al 
carrer, que el centrava. Ara molts més anys després, amb molt més recursos, més 
tècnics, amb moltes més possibilitat s ha construït un edifici molt lleig, coronat per 
unes plaques solars que desmereixen molt el que hi havia anteriorment. S ha de 

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  

6

respectar i concedir la volumetria que permet el Pla general als solars, ja que no 
es tracta de sacrificar volum edificatori, sinó de respectar l arquitectura popular. 

El NOPP demana que el Pla de millora es deixi sobre la taula i es reestudiï a fi de 
respectar el que es pugui de l arquitectura popular i reordenar millors els volums i 
fer una relectura de les al·legacions més enllà del dels contenidors. En cas que no 
s accepti deixar el tema sobre la taula per obrir un nou termini i plantejar un 
projecte més respectuós amb l estètica del carrer Major, s abstindrà en la votació. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que ha comentat i 
reconegut que el procediment no ha estat en el temps que calia i que marquen els 
cànons de l Administració, però els veïns han tingut l oportunitat d expressar-se. 
De fet faltava informació i els veïns l han obtingut. Tots no estan d acord, però s ha 
resolt una part de les al·legacions, en què se centra el NOPP. Afegeix que s han 
recollit les al·legacions dels contenidors i el caràcter públic de la plaça. 

Respecte a la reflexió dels mestres de l arquitectura popular del municipi, ha de dir 
que no sap les condicions per desenvolupar l urbanisme en aquest sentit. No sap 
si la representant del NOPP ho diu de veritat perquè s ho creu o és una excusa 
per deixar el punt sobre la taula, però aquest no és el moment. 

Indica que les comissions informatives són el lloc per expressar aquest tipus de 
propostes, ja que d aquesta manera es poden treballar. Convida a tots plegats a 
reflexionar sobre l exposat. 

El NOPP proposa les propostes al Ple i les hauria d aportar a les comissions 
informatives, que estan per a això. S ha de tenir en compte que quan l equip de 
govern porta una proposta al Ple, aquesta s ha treballat i estudiat.. El grup 
socialista no ha sentit aquesta reflexió sobre els mestres de l arquitectura popular 
en les comissions informatives, fet que lamenten perquè potser té raó, però 
lamenta que aquestes observacions no es presentin en les comissions de treball 
per poder-les desenvolupar de veritat, si és que de veritat se les creuen. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i puntualitza que el seu grup 
ha vist el projecte en la comissió informativa del Ple anterior. Quan es va tramitar i 
es va enviar al Butlletí Oficial no en tenia coneixement. Aquest tema es podia 
haver parlat en les comissions informatives, ja que han vist el punt quan el Ple ja 
s havia convocat. Al NOPP li hagués agradat comentar-lo en alguna comissió 
informativa. 

El NOPP va comentar un dia amb l arquitecte municipal la reflexió sobre els 
mestres d obres i d aquest espai. El NOPP hagués volgut veure el Pla de millora 
abans que l aprovés Junta de Govern i que es tramités i que es publiqués l estiu 
passat, el dia de Sant Jaume. Si el tema s hagués discutit en una comissió 
informativa segurament haurien fet aquesta reflexió. 

La senyora Martí indica si s aprova el Pla de millora l espai que es reserva és 
d una petita plaçoleta. Aquest espai té menys utilitat que el que en aquests 
moments té el volum que dóna, o sigui el retranqueig que hi ha a la terrassa. És a 
dir, està millor resolta la solució estètica actual, que la proposta de la placeta. Si 
es respecta aquest espai, es respecta l arquitectura popular. 

Al NOPP li hagués agradat discutir el tema en una comissió informativa prèvia a 
l aprovació de la Junta de Govern i no en una comissió informativa prèvia al Ple, 
perquè el temps és limitat per a tothom. 
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La presidència explica que respecte a la informació als veïns, l Ajuntament els va 
convocar, tot i fora del termini del procés i van explicar que en el proper Ple es 
debatria el projecte. Van creure oportú retirar el Pla de l anterior ordre del dia, 
precisament per estudiar i analitzar el tema amb els veïns. 

Potser la forma no va ser la més eficient en el seu moment, però després i abans 
de convocar el Ple es va informar els veïns,. 

Respecte a l arquitectura popular, ha de dir que coincideix amb el que s ha 
exposat i ha de dir que l obra del carrer Raval no és la més afortunada, ja que 
l edifici que hi havia en el seu moment estava molt ben estructurat i el nou edifici 
que s ha construït no ajuda a què el carrer tingui la imatge que tots desitjarien. 
Amb els nous sistemes tècnics i les noves propostes podien haver estat més 
afortunats en la construcció de l edifici. L Ajuntament el va controlar i va parlar 
amb la propietat i el van proposar que busqués tècnics que aportessin aquesta 
sensibilitat. No va ser possible i dins de les possibilitats d aconsellament i de 
compliment de la normativa es va plantejar aquest edifici, que és millorable i el 
tema de les plaques solars no ajuda gaire. 

En l edifici del carrer Major es planteja una diferenciació. La solució estètica de la 
terrassa té un component d esponjament de l espai; però hi ha una diferenciació 
que l equip de govern sempre planteja i és la utilització de l ús públic. Aquesta 
terrassa és privada, encara que hi ha un esponjament visual, però no deixa de ser 
una terrassa privada. L equip de govern prioritza la utilització de l ús públic 
d aquest espai abans de la solució estètica. Es recupera una plaça de més de 100 
m2, encara que sigui petita, és un espai d esponjament en un lloc en què hi ha una 
densitat d edificació important. 

Es busquen possibilitats per esponjar i recuperar espais públics en alguns llocs 
del municipi, sempre que la propietat no perdi aprofitament urbanístic. En aquesta 
situació no es dóna més edificabilitat de la que permet el Pla general, sinó que es 
reordena i s acumula en la façana de l edifici de planta baixa més sis, amb planta 
baixa més quatre en un punt determinat per tapar la façana, pujant en el carrer 
Major i en el carrer l Empordà i després d una manera gradual en algun punt 
determinat, en el carrer Ferrer i Guàrdia també passa a planta baixa més un i es 
recupera una plaça d ús públic, que és la voluntat de l estudi del Pla de millora. 

La proposa com molt bé ha dit el regidor d ERC té en compte també l estètica en 
la implantació en el barri antic, però sobretot es pretén obtenir espai públic en un 
lloc, en què realment és difícil trobar-ne i aquesta és una oportunitat que no es pot 
deixar perdre. 

Pren la paraula el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que vol fer 
una reflexió general, en el sentit que s ha de saber diferenciar en tot moment el 
que es pot qualificar d interès col·lectiu i interès particular, en el benentès que a 
vegades pot haver conflicte entre l interès particular d alguna persona o família, en 
aquest cas els propietaris d un edifici o l interès col·lectiu. 

Per ser coherents i responsables i intentar perjudicar el menys possible les 
expectatives i els interessos de tothom, s ha d intentar sempre i en benefici i en ús 
del càrrec que els ocupa primar per damunt de tot l interès col·lectiu, perquè 
justament és amb el que estan compromesos. 

Davant de la situació que es planteja hi ha aquestes contraposicions. 
Determinades visions particulars en sentit negatiu, encara que la majoria de 
l entorn i el veïnat veuen positiu la millora que es discuteix avui i la solució 
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proposada. S han de cenyir a l espai del qual parlen. El carrer Major del municipi 
és un carrer estret, amb una orografia difícil pel seu gran pendent i amb una 
realitat objectiva, que es pot copsar simplement si es passeja pel carrer. Tot just si 
es surt de l Ajuntament i es va pel carrer Major amunt, es veu la fort pendent i el 
considerable impacte visual del bloc de pisos de la cantonada entre el carrer de 
l Empordà i el carrer Major. Un impacte que desllueix i desmereix molt la imatge 
global del carrer Major. 

Ara estan al davant d una proposta de millora concreta i puntual, en un punt que 
està just a sota de l edifici esmentat. Per això és el moment de prendre la decisió 
en ares d afavorir i primar l interès col·lectiu i en la lògica i el sentit de millorar 
estèticament la imatge tan negativa del bloc de pisos, que per la seva dimensió i 
alçada, en aquell context tan alt, encara es veu més pronunciat si es veu des de la 
part baixa del carrer Major. 

Creu que mai no s ha realitzat un estudi paisatgístic global del municipi i és una de 
les sol·licituds que reivindica ICV-EA des de fa molt temps i creu que en les 
paraules del propi alcalde hi ha l assumpció d aquest repte. De cara al futur han 
de treballar en la línia de fer allò que durant anys no es va fer quan s havia de fer, 
que és elaborar un estudi global sobre la millora urbana del barri antic del 
municipi. Això no s ha fet i ara és una mica tard, però per evitar mals majors 
d aquestes característiques en un futur, s han d autoobligar, i ICV-EA assumeix 
també aquest compromís de fer-lo. 

La realitat és molt senzilla, l impacte és ferotge, estèticament molt fort i sinó s han 
estudiat fins ara solucions, en aquests moments si hi ha la petita possibilitat de 
fer-ne i aplicar una de concreta, tenen l imperatiu moral polític i el compromís 
d intentar fer-lo el millor possible. 

La realitat ha vingut acabada d acompanyar de què s ha de fer una certa 
autocrítica, sobre que no han fet una informació el suficientment correcta, àmplia i 
suficient al conjunt dels veïns. En la mesura que s ha pogut comentar i explicar, el 
veïnat ha vist les virtuts, les bondats i els avantatges de la solució i s han sentit 
més còmodes, i senten el projecte més seu i el fet d incorporar part de les seves 
al·legacions fa que majoritàriament el veïnat vegi com aquesta és una bona 
solució, ja que espongeix la zona, cosa que s ha manifestat en algunes 
intervencions anteriors, millora l estètica, ja que no hi ha cap altra manera de 
millorar-la. 

La realitat és el bloc gran, la cantonada immediatament anterior del carrer Ferrer i 
Guàrdia, amb el carrer Major, i tenen una planta baixa més un, que contrasta de 
manera extrema en una planta baixa que tot i ser més cinc es converteix en més 
sis des de l òptica visual de baix. 

Es reordenen les volumetries de tal manera que en la part alta enganxat al bloc 
preexistent s apuja fins a planta baixa més quatre i en la part baixa es manté 
l estètica que ve del carrer Ferrer i Guàrdia, de planta baixa més dos i es garanteix 
la creació d un espai, que tot i privat és d ús públic i que permet visualment obrir 
les vistes, i es té més obertura de vistes ciutadanes. Es recullen part de les 
al·legacions de la ciutadania i amb el soterrament dels contenidors el ciutadà 
guanya en qualitat urbana del dia a dia. La realitat que es té en aquest sentit és un 
impacte visual important, una vorera estreta i uns contenidors que estan a tocar la 
façana. Una façana d una casa que ha estat abandonada durant molts anys i el fet 
de soterrar els contenidors i guanyar el petit espai de plaça d ús públic permet 
aconseguir una millora significativa i important. 
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El senyor Tarrés continua exposant que el Pla de millora fa el que el seu nom 
indica, millora l àmbit de manera significativa, ara que estan a temps, el nyap de 
les postrimeries del franquisme. És una ocasió que no es pot desaprofitar i en 
aquest sentit ICV-EA defensa la proposta. 

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) 

Per tant i, 

Atès que la Junta de Govern en sessió de 13 de juliol de 2006 va acordar 
l aprovació inicial del Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 25-27, 
cantonada amb el carrer de Ferrer i Guàrdia, redactat per l arquitecte Jordi 
Caparrós Carabassa. 

Atès que l esmentat expedient es va sotmetre a informació pública per un termini 
d un mes mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 25 de 
juliol de 2006, en el Periodico de 19 de juliol de 2006 i se n ha fet difusió en els 
mitjans de comunicació municipals. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 
d octubre de 2006 va emetre, de conformitat amb el que disposa l article 85 del 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text refós de la llei d urbanisme, 
informe en sentit favorable sobre el Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 
25-27, cantonada amb el carrer de Ferrer i Guàrdia. 

Atès que durant el termini d informació pública no s han formulat al·legacions ni 
reclamacions, si bé transcorregut aquest en data de 14 de març de 2007, amb 
registre d entrada 2527, es va presentar un escrit acompanyat d un grup de 
signatures en el qual, després de fer-hi un seguit d al·legacions, es sol·licitava 
l ajornament de l aprovació del Pla de millora del ple del dia 15 de març de 2007. 

Atès que, d acord amb la sol·licitud formulada, l esmentat acord es va ajornar fins 
al Ple de 15 de març, i que des de la presentació d aquell escrit s han mantingut 
diferents reunions amb els veïns i se ls ha informat detalladament del contingut del 
Pla de millora urbana. 

Vist l informe dels serveis tècnics municipals en què es proposa estimar en part 
les al·legacions, en el sentit de proposar el soterrament dels contenidors existents 
actualment, a l efecte de reforçar el caràcter públic del nou espai lliure que es 
planteja i d informar favorablement l expedient per a la seva aprovació definitiva. 

Atès el que disposa l article 79.1 b) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del 
Text refós de la Llei d urbanisme amb relació a la competència per a l aprovació 
definitiva dels plans de millora urbana. 

Atès que d acord amb l article 22 2.c) correspon al Ple de l Ajuntament l aprovació 
que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d ordenació. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades, en el sentit de proposar el 
soterrament dels contenidors actualment existents, a l efecte de reforçar el 

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  

10

caràcter públic del nou espai lliure que es planteja, d acord amb l informe tècnic 
que s annexa al present acord. 

2. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 25-27, 
cantonada amb el carrer de Ferrer i Guàrdia, redactat per l arquitecte Jordi 
Caparrós Carabassa. 

3. Publicar el present acord i les normes urbanístiques del Pla de millora urbana 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva execució i 
indicar expressament el lloc i els mitjans adequats per exercir els drets de 
consulta i d informació, i garantir-ne la consulta per mitjans telemàtics. 

4. Notificar el present acord als interessats que constin en l expedient 
administratiu. 

5. Lliurar el Pla de millora urbana del carrer Major, núm. 25-27, cantonada amb el 
carrer de Ferrer i Guàrdia, redactat per l arquitecte Jordi Caparrós Carabassa, i 
l expedient administratiu a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona als 
efectes d informació, coordinació i arxiu, d acord amb les determinacions de 
l article 18.5 del Reglament de la llei d urbanisme.  

4. Acordar, si correspon, la verificació del Text refós de la modificació 
del Pla general d ordenació en l àmbit del Pla director de Gallecs 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que el present punt tracta de corregir un petit problema tècnic. Es 
corregeix concretament el plànol del planejament vigent que incorpora el 
document.  

S ha d aportar el plànol de zonificació que qualifica de sistema general d espai 
lliure central la part de l àmbit que limita a l est amb la riera Seca, de sistema viari 
la reserva de la via interpolar sud, de sistema hidrogràfic la riera Seca i de zona 
de valor agrícola els terrenys situats a l est d aquesta zona. 

S ha de fer coincidir el plànol del planejament amb el plànol del Pla director 
general, perquè hi ha una petita franja que no es va preveure, la franja de 
delimitació del Pla director de Gallecs. 

La presidència afegeix que la modificació reafirma la qualificació del sòl de l espai 
de Gallecs com a sòl no urbanitzable. És una reivindicació històrica de 
l Ajuntament i tota la població, no només de Parets, sinó de l àmbit del sector. 
Amb l aprovació del Text refós es determina la voluntat de preservació de l espai i 
la inclusió en el Pla d interès natural, que també és una de les reivindicacions i 
protecció de l espai d una manera definitiva. Avui es porta al Ple la verificació del 
Text refós de la modificació del Pla general d ordenació de l àmbit de Gallecs per 
resoldre un tema de grafisme, però sobretot determina la voluntat de qualificar 
aquest espai com a sòl no urbanitzable i d inclusió en el Pla d espais d interès 
natural. 

Pren la paraula el regidor d ERC, el senyor Rigol, i vota a favor. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que el seu grup està d acord. 
Entenen que es tracta d un problema tècnic que probablement no hauria d haver 
passat. Els organismes funcionen bé, perquè la Comissió Territorial d Urbanisme 
ho ha detectat, i només s ha de complir. Per la resta han d estar contents i 
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orgullosos de tenir Gallecs com ara, com tothom l havia reivindicat, i que no hi ha 
l exclusivitat de ningú. 

El que es presenta avui és un problema tècnic i això ha d ajudar a evitar-lo en 
altres casos, per estalviar-se el pas d avui de verificar el Text refós. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que no només es tracta d un error 
tècnic de grafismes, del grafisme del linde amb la zona propera a la riera Seca i 
no haver qualificat l espai de la riera Seca de reserva de sistema hidrogràfic, 
també es va obviar en la documentació la reserva de la via interpolar i Urbanisme 
demana que es torni a dibuixar. És un error i s havia d haver fet correctament des 
d un bon començament els àmbits i les qualificacions exactes. Voten a favor. 

El regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, lamenta també que en el seu moment hi 
hagi hagut aquesta errada material, però ara estan a temps de esmenar-la a 
petició de la Comissió d Urbanisme i l important del que es fa ara és que es 
confirma una vegada més que Gallecs és un espai no urbanitzable, que la seva 
inclusió en el PEIN és propera i que s han d afanyar en la correcció de l errada 
material i continuar treballant per avançar en la línia de l objectiu que fins ara 
comparteixen totes les forces polítiques i el conjunt de la ciutadania. 

La presidència indica que amb l aprovació unànime de la modificació puntual es 
referma la voluntat de la preservació de l espai de Gallecs, encara que s ha de 
tenir present l amenaça de la via interpolar, que esperen que el Pla Territorial 
Metropolità plantegi una modificació del Pla de carreteres i es tregui la reserva de 
la via interpolar. 

Per tant i, 

Vist que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres públiques de 29 
d abril de 2005 es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de Santa 
Maria de Gallecs. 

Atès que en sessió del Ple de l Ajuntament de 19 de setembre de 2006 es va 
aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d ordenació en 
l àmbit del Pla director de Gallecs del terme municipal de Parets del Vallès. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona en sessió de 29 de 
març de 2007 va aprovar definitivament la modificació del Pla general d ordenació 
en l àmbit del Pla director de Gallecs del terme municipal de Parets del Vallès i va 
supeditar la seva publicació al DOGC a la presentació d un Text refós que 
incorpori les prescripcions que consten en l esmentat acord. 

Vist el Text refós de la modificació del Pla general d ordenació en l àmbit del Pla 
director de Gallecs del terme municipal de Parets del Vallès, redactat pels serveis 
tècnics municipals, que corregeix el plànol de planejament vigent i incorpora el 
plànol de zonificació que qualifica de sistema general d espai lliure central la part 
de l àmbit que limita a l est amb la riera Seca, de sistema viari la reserva de la Via 
Interpolar Sud, de sistema hidrogràfic la riera Seca, i de Zona de Valor Agrícola 
els terrenys situats a l est d aquesta. 

Vist el que disposa l article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d abril, de bases de 
règim local, en relació amb l article 47.2.ll) del mateix text legal, en relació amb la 
competència del Ple de l Ajuntament. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Acordar la verificació del Text refós de la modificació del Pla general 
d ordenació en l àmbit del Pla director de Gallecs del terme municipal de Parets 
del Vallès, redactat pels serveis tècnics municipals. 

2. Traslladar el present acord i el Text refós a la Comissió Territorial d Urbanisme 
de Barcelona als efectes d acordar-ne la publicació al DOGC per a la seva 
execució.  

5. Aprovar, si escau, el conveni entre la Generalitat de Catalunya i 
l Ajuntament de Parets del Vallès relatiu a la Biblioteca de Can Butjosa 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Educació, el senyor Torio, i proposa 
canviar el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l Ajuntament de Parets del 
Vallès, pel qual s estableix una sèrie d acords de col·laboració entre el 
Departament de Cultura i l Ajuntament, referent a la dotació de personal, gestió i 
manteniment de la Biblioteca Infantil de Can Butjosa. En aquell moment es 
concretava en la plaça de la directora i també en una sèrie d ajudes a la dotació 
de compra de material de llibres i de revistes. Avui es proposa un nou conveni, 
que té en compte un Decret de 2002, en què el Departament de Cultura de la 
Generalitat, regula les transferències als municipis del personal de la Generalitat 
que presta el servei en les biblioteques públiques de Catalunya. 

Parets és el penúltim ajuntament que firmarà aquest conveni, en què es preveu 
una plaça de bibliotecària directora, amb l aportació econòmica corresponent, per 
un període de 10 anys, amb els increments salarials anuals que s apliqui al 
personal de la Generalitat. 

El Departament de Cultura aporta una quantitat anual destinada a l adquisició de 
fons bibliogràfics i subscripcions a revistes per mantenir les col·leccions de les 
biblioteques, per un import establert per aquest any en un mòdul de 17.600 . El 
conveni té una durada de 10 anys, fins a l 1 de maig de 2017, que segurament es 
prorrogarà o es subscriurà un altre conveni o s arribarà a un nou tipus de figura 
dintre de les biblioteques. 

La presidència indica que és un acord administratiu, però al darrere té un fons 
important com és el traspàs de les biblioteques, que depenent de la Generalitat i 
la majoria es traspassen a la Diputació. L Ajuntament ha volgut assumir aquest 
traspàs perquè la biblioteca de Can Butjosa és una biblioteca emblemàtica, que 
dóna identitat i un punt de referència dins del món de les biblioteques. 

Ressenya la gran tasca que desenvolupa la biblioteca, el seu personal i la seva 
directora la Mercè, que han aconseguit que Can Butjosa sigui un punt de 
referència en el món de les biblioteques. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup està 
totalment d acord i reconeix el referent que representa la Biblioteca de Can 
Butjosa, i en especial la senyora Mercè Escardó, davant del sistema pedagògic. 
Ara tota la responsabilitat és de l Ajuntament i cal saber-la exportar. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup està 
d acord, perquè és una política de la Generalitat de Catalunya traspassar les 
biblioteques als municipis, mitjançant convenis de col·laboració. 

Comparteixen el fet que la Biblioteca de Can Butjosa és emblemàtica, cosa 
reconeguda i CiU així ho ha manifestat. Espera que la mateixa apreciació que ha 
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fet avui el senyor alcalde sobre quedar-se amb una biblioteca emblemàtica com 
és la de Can Butjosa serveixi perquè altres edificis emblemàtics, que formen part 
de la història de Parets, com el Patronat Pau Vila tinguin aquest caire emblemàtic 
important i referent al municipi. 

CiU destaca la feina desenvolupada per la senyora Mercè Escardó, tasca 
reconeguda per tots i espera que la senyora Escardó continuï desenvolupant 
aquesta tasca. 

El senyor Martorell felicita tothom i manifesta que el conveni de col·laboració ha 
d estar perfectament dissenyat, i espera que la Generalitat sufragui totalment els 
costos aquests deu anys i que per la directora Mercè Escardó no suposi cap 
problema, suposa que continuarà sent funcionària i desitja que estigui igual 
d il·lusionada de treballar en la biblioteca com ho ha fet fins ara depenent de la 
Generalitat de Catalunya. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que com ja s ha dit, 
aquesta biblioteca és emblemàtica i modèlica. A l any 1982 es va signar un 
conveni amb el Departament de Cultura que establia unes condicions i a part de 
dipositar un fons bibliogràfic, assumia les despeses de la bibliotecària, el 50% del 
mobiliari i d altres punts. El conveni era bo per l Ajuntament perquè suposava una 
descàrrega econòmica, i el Departament de Cultura es feia càrrec fins ara d una 
part important de les despeses, encara que d altres eren a càrrec de l Ajuntament 
com el manteniment i el personal auxiliar. 

El conveni que es va signar en el seu dia era bo des del punt de vista de 
col·laboració i càrregues econòmiques. Ara es proposa un altre conveni i el NOPP 
votarà a favor, perquè suposa que ha estat suficientment discutit entre 
l Ajuntament i el Departament de Cultura, encara que l Ajuntament assumeix una 
càrrega econòmica important més, ja que incorpora la gestió total d aquest servei, 
encara que hi hagi un període transitori de deu anys. 

L Ajuntament ha de ser conscient que amb el nou conveni des del punt de vista 
econòmic perd una part. Si això s ha discutit i sembla que en aquests moments el 
Departament de Cultura va per aquest camí, el seu grup votarà a favor, encara 
que l Ajuntament assumeix una despesa més amb la signatura d aquest conveni i 
que s ha de fer càrrec de més despeses econòmiques. 

La senyora Martí continua exposant que el personal de la biblioteca sempre ha 
funcionat modèlicament, tant la directora com la resta de personal i sembla que 
l ús i la utilitat del servei va més enllà del propi àmbit municipal. 

El regidor de Cultura, el senyor Torio, matisa que amb la signatura del nou 
conveni no es perd res, i l Ajuntament es queda com estava. D aquí a deu anys 
suposa que el Departament de Cultura de la Generalitat continuarà amb l interès 
d impulsar projectes com el de la Biblioteca de Can Butjosa. Ara es signa un 
conveni entre la mateixa biblioteca i el Departament d Educació per impartir 
cursos, amb el conveni amb el CBI, la Universitat de Vic i s ampliarà segurament 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i espera que en aquests deu anys 
l Ajuntament no perdi i després tampoc. 

La presidència indica que no sap si des d un punt de vista econòmic es perd, però 
a l equip de govern no li sap greu, perquè el municipi vol assumir la responsabilitat 
total de la Biblioteca de Can Butjosa i reafirmar la voluntat institucional de 
l Ajuntament, perquè la biblioteca continuï sent una referència i tanmateix s obren 
noves perspectives per a la biblioteca. 
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S ha comentat amb la directora la senyora Escardó que la biblioteca sigui una 
fundació a fi que moltes de les activitats que desenvolupi tinguin una autonomia 
per reafirmar molt més aquesta identitat i punt de referència, per la gran qualitat 
pedagògica que es desenvolupa en aquest espai i sobretot perquè molts 
ciutadans la tenen com a model de biblioteca. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i expressa la seva coincidència amb 
el sentit de considerar que la Biblioteca de Can Butjosa al llarg de tots aquests 
anys ha esdevingut de manera creixent un referent cada cop més important. 
Aquesta tasca ha estat encapçalada en part i bona mesura per la senyora Mercè 
Escardó, com a directora i no només amb la seva professionalitat, sinó amb la 
seva pròpia personalitat ha estat capaç d impulsar totes les iniciatives que ha tirat 
endavant la biblioteca. Afegeix que no s ha de desestimar la col·laboració i la 
contribució de la resta del conjunt del personal i reconèixer que les voluntats 
polítiques dels diversos ajuntaments precedents han estat en la línia d apostar per 
donar capacitat d autonomia en la mesura del possible, perquè el centre tingui 
cada vegada més capacitat d impulsar noves iniciatives, que la converteixen en 
una eina realment com la que es té ara, una biblioteca que no és una simple 
biblioteca, sinó que és una biblioteca que va molt més enllà. Té arrelament social, 
treballa en els diversos àmbits del municipi. És un referent. 

Creu que Parets és gairebé és l últim en assumir la transferència de la titularitat de 
la biblioteca. La Generalitat planteja firmar aquest conveni i de facto suposa la 
liquidació de l anterior i les condicions del conveni són interessants. En els deu 
anys es permet transferir el personal, els béns materials i la capacitat de gestió. 
En aquest sentit es dibuixa i es preveu escenaris de treball futur que des de la 
integració municipal permet impulsar nous projectes per a la biblioteca. 

El senyor Tarrés no deixa d estar preocupat perquè el traspàs suposi una càrrega 
financera per l Ajuntament a mitjà i llarg termini. No desestima la possibilitat de la 
via de la fundació o firmar una mena d acord o un nou conveni de transferència 
amb la Diputació o amb alguna altra entitat. S ha de tenir en compte, però no han 
de patir perquè el rigor pressupostari, els ingressos que s obtinguin i la despesa 
que generi, tenint en compte que es facilita durant aquests deu anys, els imports 
no han de generar problemes, l únic que ha de preocupar en aquests moments és 
continuar impulsant les iniciatives que sorgeixin de la biblioteca en la línia del que 
s ha fet fins ara, que és donar una imatge del municipi, que aposta fort per la 
cultura i que està decidit en continuar apostant. Si econòmicament sorgeix en el 
temps alguna qüestió que exigeix o recomana algun replantejament, s ha de 
treballar en alguna de les dues línies que ha expressat. De totes maneres creu 
que l acord és positiu i dóna suport total a la proposta. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que en data 27 de gener de 1982 l Ajuntament de Parets del Vallès i la 
Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni sobre la creació, la gestió i el 
manteniment de la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès.  

Atès que el pacte quart del conveni estableix, entre d altres coses, la col·laboració 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat en la 
dotació de personal per a la biblioteca indicada.  

Vist que, posteriorment, la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya, i el Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
sistema de lectura pública de Catalunya, han regulat les obligacions de les 
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diferents administracions amb relació a la prestació del servei de lectura pública. 
Pel que fa al personal, l esmentada normativa estableix que correspon als 
municipis, amb relació a les biblioteques públiques de titularitat pública del seu 
territori, nomenar i contractar el personal. 

Atès que correspon al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya prestar a la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès 
els serveis nacionals i regionals de suport a la lectura pública que s especifiquen 
en els articles 1.2 i 2.2 del Decret 124/1999, de 4 de maig. 

Atès que en el moment present la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès 
compta amb el personal següent de la Generalitat: una plaça de bibliotecària 
directora. 

Vist que en aplicació de l article 1.3 del Decret 210/2002, durant el termini de deu 
anys a comptar des de l efectivitat de la transferència, el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació transferirà a l Ajuntament de Parets del Vallès una 
aportació econòmica corresponent al cost de la plaça transferida.  

Vista la proposta de Conveni en què es preveu, entre altres extrems, que el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació presti col·laboració amb 
l Ajuntament de Parets del Vallès en l adquisició de fons bibliogràfics i 
subscripcions a revistes destinats al manteniment de la col·lecció de la Biblioteca 
Can Butjosa i en el proveïment de catalogació centralitzada, d acord amb el mòdul 
A1 establert pel departament i que per a l any 2007 està valorat en 17.600 . 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya relatiu al personal de la Biblioteca Can Butjosa. 

2. Facultar l alcalde president de la corporació per a la signatura del present conveni. 

3. Notificar el present acord a la Direcció General de Cooperació Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la senyora Mercè Escardó 
Das, en la seva condició de directora de la Biblioteca Can Butjosa. 

Annexos 

CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L AJUNTAMENT DE PARETS 
DEL VALLÈS RELATIU A LA BIBLIOTECA CAN BUTJOSA 

A  

REUNITS: 

D una part, l Hble. Sr. Joan Manel Tresserras i Gaju, conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

I de l'altra,  l Il·lm. Sr. Joan Seguer i Tomàs, alcalde de Parets del Vallès  

ACTUEN: 

El primer, en nom i representació de l Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
virtut de les facultats que li confereix l article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d organització, procediment i règim jurídic de l Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
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El segon en nom i representació de l Ajuntament de Parets del Vallès, en virtut de les 
atribucions que li confereix l article 53.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i  

EXPOSEN: 

I. El 27 de gener de 1982 les parts van subscriure un conveni sobre la creació, la gestió i 
el manteniment de la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès. El pacte quart del 
conveni establia, entre d altres coses, la col·laboració del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat en la dotació de personal per a la biblioteca indicada.  

II. Posteriorment, la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, i el 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, han regulat les obligacions de les diferents administracions en 
relació amb la prestació del servei de lectura pública. Pel que fa al personal, l esmentada 
normativa estableix que correspon als municipis, en relació amb les biblioteques públiques 
de titularitat pública del seu territori, nomenar i contractar el personal. 

III. Correspon al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
prestar a la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès els serveis nacionals i regionals de 
suport a la lectura pública que s especifiquen en els articles 1.2 i 2.2 del Decret 124/1999, 
de 4 de maig. 

IV. El Decret 210/2002, de 23 de juliol, regula la transferència als municipis del personal 
de l Administració de la Generalitat que presta servei a biblioteques públiques. 

V. En el moment present la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès compta amb el 
següent personal de la Generalitat: una plaça de bibliotecari director. 

VI. L actual marc legal fa necessari adequar els acords entre la Generalitat i les 
administracions locals sobre les obligacions respectives en relació amb la gestió de les 
biblioteques. 

Per la qual cosa, 

ACORDEN: 

Primer. Rescindir el conveni de 27 de gener de 1982. 

Segon. Transferir a l Ajuntament de Parets del Vallès, en aplicació del Decret 210/2002, el 
personal de l Administració de la Generalitat que presta els seus serveis a la Biblioteca 
Can Butjosa de Parets del Vallès. En document annex es fa constar la relació del personal 
transferit, la seva categoria i el cost econòmic durant l any 2007. 

L esmentat personal quedarà en la situació que preveu el Decret 210/2002 i tindrà els 
drets que també es preveuen en el Decret esmentat. 

Tercer. Les vacants que es produeixin en la plaça objecte de traspàs es cobriran d acord 
amb la normativa aplicable a la funció pública de l Ajuntament de Parets del Vallès. 

Quart. En aplicació de l article 1.3 del Decret  210/2002, durant el termini de deu anys a 
comptar des de l efectivitat de la transferència acordada en el present conveni, el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació transferirà a l Ajuntament de Parets del 
Vallès una aportació econòmica corresponent al cost de la plaça transferida.  

Tenint en compte la data d entrada en vigor d aquest conveni que consta al pacte 8è, l 1 
de juny de 2007, la quantitat que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
transferirà a l Ajuntament de Parets del Vallès en aplicació del que disposa el paràgraf 
anterior del present pacte, serà de 25.405,35 euros. En els anys successius, el cost anual 
total del personal transferit que consta en el document annex s incrementarà en el 
percentatge d increment salarial que s apliqui al personal de la Generalitat de Catalunya.  
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Cinquè. Qualsevol increment de plantilla de la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès 
serà a càrrec de l Ajuntament i no produirà cap increment en les quantitats anuals 
transferides pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

Sisè. El material bibliogràfic i els restants béns mobles que la Generalitat de Catalunya ha 
lliurat a la Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès en compliment del conveni de 27 de 
gener de 1982 queden en propietat de l Ajuntament de Parets del Vallès. 

Setè.

  

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació prestarà col·laboració a 
l Ajuntament de Parets del Vallès en l adquisició de fons bibliogràfics i subscripcions a 
revistes destinats al manteniment de la col·lecció de la Biblioteca Can Butjosa i en el 
proveïment de catalogació centralitzada, d acord amb el mòdul A1 establert pel 
Departament i que per a l any 2007 està valorat en 17.600,00 . 

Vuitè. El present conveni serà efectiu a partir del dia 1 de juny de 2007. En conseqüència, 
el compromís establert al pacte quart serà vigent fins el 31 de maig  de 2017. 

I en prova de conformitat i d acceptació firmen el present document, en triplicat exemplar i 
a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l encapçalament.  

Annex 

Personal de la Generalitat de Catalunya que presta servei a la Biblioteca Can Butjosa de 
Parets del Vallès. Cost econòmic de l any 2007. 

NOM I COGNOMS CATEGORIA GRUP I NIVELL RELACIÓ LABORAL COST  

Mercè Escardó Bas Director/a B 22.1 Funcionari 39.573,06 

  

6. Aprovar, si procedeix, el conveni per a la regulació dels serveis 
d'autotaxi entre les poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i 
Martorelles 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i explica 
que des de juliol de 2006, conjuntament amb l Ajuntament de Mollet del Vallès, per 
un tema de contigüitat de termes municipals i amb els professionals Mollet i Parets 
que presten aquest servei, que en la seva majoria formen part d una cooperativa, 
han treballat per obtenir una homogeneïtat en el reglament d ambdós municipis. 
Aquestes circumstàncies s estenen també a Martorelles, perquè el col·lectiu de 
treballadors del taxi engloben els taxistes de Martorelles. 

Es proposa un conveni entre els tres municipis, ja que els reglaments s aprovaran 
definitivament d aquí a uns dies.  

Proposa aprovar el conveni per a la regulació dels serveis d'autotaxi entre les 
poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles amb la finalitat que 
els taxis de les poblacions esmentades treballin conjuntament i indistintament en 
els termes municipals respectius, sense excepció. Totes les llicències dels tres 
municipis poden treballar indistintament i utilitzar els espais públics destinats als 
taxis, en totes i cadascuna d aquestes poblacions. 

El conveni en primer lloc parla sobre el seu objecte i després de mantenir sota 
tutela municipal la concessió de llicències, fa esment a les tarifes i la mecànica 
que existeix actualment. El conveni no significa en cap cas cap canvi de tarifes. 
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Respecte a la imatge hi ha un canvi i tots els taxis s adaptaran progressivament a 
una mateixa imatge, però mantindran l element identificatiu del municipi amb 
l escut de la població a la porta. 

Les parades són d utilització conjunta en qualsevol dels municipis. El conveni 
tracta sobre les potestats sancionadores, la vigència i seguiment. La legislació 
aplicable bàsicament és la Llei del taxi de la Generalitat. 

La voluntat és de donar un servei de taxi eficient i eficaç al municipi, que fa 
aproximadament tres anys no tenia, i a poc a poc estan aconseguint una millora 
en aquest aspecte. 

ERC i CiU voten a favor. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup vota 
a favor, encara que vol clarificar una qüestió. Han vist que el conveni és genèric i 
que existeixen a Parets llicències que s acullen a una cooperativa conjunta i 
d altres no. Pregunta si les llicències que s acullen a la cooperativa constituïda els 
afecten els punts del conveni. 

El regidor de Serveis, el senyor Llacuna, respon que un dels objectes del conveni i 
de la proposta d acord és que hi hagi un tracte igual per a totes les llicències del 
municipi, la qual cosa preveu el punt 1 de la proposta d acord i el primer punt del 
conveni diu: Aquest conveni té per objecte la regulació dels serveis d'autotaxi entre les 
poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles, amb la finalitat que els 
taxis de les poblacions esmentades puguin actuar conjuntament i indistintament en els 
respectius termes municipals

 

O sigui, que parla de les llicències, però no de les llicències que formen part d una 
cooperativa que és majoritària dintre del conjunt de taxistes. 

Hi ha una llicència en concret que està fora de la cooperativa. Aquest acord la 
deixa dintre de l àmbit d actuació conjunta de Martorelles, Parets i Mollet. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i vota a favor perquè s equiparen els 
drets i les obligacions de totes les llicències. Hi ha un tracte homogeni per a 
tothom, amb independència que l activitat es regeixi a títol individual o agrupat en 
alguna empresa. També és important que s incorpori una nova localitat com 
Martorelles, perquè així augmenta la flota en el seu conjunt, i el gran objectiu que 
és l atenció i el servei que ha de rebre l usuari millora. Si s aconsegueix que el 
servei sigui més eficaç i eficient, la ciutadania surt guanyant i en aquest sentit ho 
valora com a positiu. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

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

Atès que hi ha circumstàncies especials entre els municipis de Mollet del Vallès, 
Parets del Vallès i Martorelles (proximitat de terminis municipals, interacció dels 
teixits econòmics, comercials i socials ...), i entre els seus respectius serveis 
d'autotaxi, que motiven la conveniència de regular un servei d autotaxi que 
augmenti els nivells d'eficàcia i eficiència dels quals gaudeixen els ciutadans. 

Atès que els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles han 
aprovat, mitjançant acord del Ple de les respectives corporacions l'Ordenança 
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municipal reguladora del servei urbà de taxi, amb una adaptació i homogeneïtat 
en la normativa reguladora.   

Vista la proposta de conveni per a la regulació dels serveis d'autotaxi entre les 
poblacions de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles. 

Atès el que disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni per a la regulació dels serveis d'autotaxi entre les poblacions 
de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles amb la finalitat que els taxis de 
les poblacions esmentades puguin actuar conjuntament i indistintament en els 
termes municipals respectius. 

2. Facultar l alcalde president de la corporació per a la signatura del present 
conveni. 

3. Condicionar l eficàcia del present acord a l aprovació definitiva de la modificació 
de l Ordenança municipal del servei urbà del taxi aprovada pel Ple de l Ajuntament 
en sessió de 15 de març de 2007. 

4. Notificar el present acord als ajuntaments de Mollet del Vallès, de Martorelles, 
als taxistes del municipi de Parets del Vallès i a la Direcció General de Ports i 
Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 

Annex 

CONVENI   

Mollet del Vallès, ....... de març de 2007   

R E U N I T S  

El Sr. Josep Monràs i Galindo, alcalde de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, assistit per la 
secretària general de la Corporació, Sra. Alícia Puig i Romagosa.  

El Sr. Joan Seguer i Tomàs, alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, assistit pel 
secretari accidental de la Corporació, Sr. Enric Acero i Casas.  

I el Sr. Miquel Àngel Soria i Cuartero, alcalde de l'Ajuntament de Martorelles, assistit per la 
secretària general de la Corporació, Sra. Montserrat Tintó i Gimbernat.  

Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat 
necessària per a l'atorgament d'aquest conveni, i a aquests efectes,   

EXPOSEN  

I. Que existeixen especials circumstàncies entre els municipis respectius (proximitat de 
terminis municipals, interacció dels teixits econòmics, comercials i socials ...) i entre llurs 
respectius serveis d'auto-taxi, que motiven el present conveni i la seva finalitat de regular 
un servei que, en els termes que es convenen, augmenti els nivells d'eficàcia i eficiència 
dels quals gaudeixin els ciutadans. 
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La situació actual respecte del servei d'auto-taxi de les quatre poblacions és la següent:  

a) El nombre de llicències d'auto-taxi existents a la ciutat de Mollet del Vallès és de 
23 per a una població de 51.713 habitants 

b) El nombre de llicències d'auto-taxi existents al terme municipal de Parets del 
Vallès és de 10 per a una població de 16. 720 habitants 

c) El nombre de llicències d'auto-taxi existents al terme municipal de Martorelles és 
de ......... per a una població de .......... habitants  

II. Els Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles han aprovat, 
mitjançant acord del Ple de les respectives corporacions en sessions celebrades en dates 
Parets (15 de març)................ de 2007, l'Ordenança municipal reguladora del servei urbà 
de taxi, amb una adaptació i homogeneïtat en la normativa reguladora.    

III. Aquest conveni ha estat autoritzat per la Direcció General de Ports i Transports del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en 
data ..................... de 2007.  

IV. Els acords plenaris d'aprovació d'aquest conveni s'han adoptat a les sessions de 
................. de 2007, en els respectius Ajuntaments de Mollet del Vallès, Parets del Vallès i 
Martorelles, facultant-se als membres corporatius que avui el subscriuen per a la seva 
signatura i formalització.   

Per tot això, i en el marc de la col·laboració administrativa, les parts intervinents atorguen 
el present conveni amb subjecció a les següents,   

C L À U S U L E S   

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI  

Aquest conveni té per objecte la regulació dels serveis d'auto-taxi entre les poblacions de 
Mollet del Vallès, Parets del Vallès i Martorelles, amb la finalitat que els taxis de les 
poblacions esmentades puguin actuar conjuntament i indistintament en els respectius 
termes municipals, mentre que no resulti obligatòria la constitució d'una àrea de prestació 
conjunta en els termes que pugui preveure una futura disposició de caràcter legal o 
reglamentari, sense perjudici d'allò establert en la clàusula setena d'aquest mateix 
conveni.  

SEGONA.- LLICÈNCIES    

Per a la creació de noves llicències en tots els municipis esmentats en la clàusula primera, 
es tindran en compte les estipulacions generals establertes per la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del Taxi i es requerirà el consentiment  de cadascun dels municipis.   

Cada consistori conservarà les seves potestats respecte de les llicències ja existents.  

TERCERA.- TARIFES  

L'aprovació de les tarifes del servei d'auto-taxi, que seran les mateixes per a tots els 
municipis, s'acomodaran mitjançant la intervenció d'una comissió tarifària i de consulta 
amb antelacó suficient, de manera que es garanteixi l'entrada en vigor de les noves tarifes 
el primer de gener de cada any, previ als tràmits adients davant altres administracions 
competents. En aquesta comissió tindran representació tots els consistoris i els 
representats de les associacions  del sector del taxi implantades a la zona.  
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QUARTA.- IMATGE  

La imatge corporativa dels vehicles que prestin el servei d'auto-taxi amb llicència 
concedida pels Ajuntaments que recull la clàusula primera, adoptarà les prescripcions 
establertes en l'Ordenança reguladora del servei urbà de taxi, aprovada pels respectius 
municipis. Es tindran en compte amb especial atenció els aspectes següents:  

1. Pintura: els vehicles aniran pintats de color gris  

2. Identificació i distintius: serà obligatòria la identificació del vehicle amb la paraula 
"Taxi", l'escut vigent de la corresponent població d'origen del vehicle i el número de 
la llicència local, que s'haurà de col.locar en les dues portes davanteres. Resta 
prohibit qualsevol sistema de fixació imant o no permanent.  

CINQUENA.- PARADES  

Les parades del servei de taxi de les respectives poblacions podran ser utilitzades 
indistintament pels vehicles d'auto-taxi que disposin de llicència municipal de Mollet del 
Vallès, Parets del Vallès i Martorelles.    

SISENA: POTESTAT SANCIONADORA  

Les policies municipals de les respectives poblacions resten, a la firma d'aquest conveni, 
legitimades per poder formular denúncies als vehicles d'auto-taxi que cometin qualsevol 
infracció contemplada en les ordenances reguladores del servei de taxi i que es produeixin 
en els respectius termes municipals, si bé la posterior instrucció de l'expedient 
sancionador serà tramitada pel Consistori d'origen del vehicle denunciat.  

Per poder dur a terme aquest acord, es preveurà un sistema de col·laboració entre els 
ajuntaments que convenen, que inclou també les accions d'inspecció tècnica.     

Les infraccions específiques del servei d'auto-taxi seran les mateixes en les ordenances 
municipals dels respectius Ajuntaments.  

SETENA.- VIGÈNCIA  

La vigència del present conveni és indefinida, fins al moment de la previsió establerta en la 
clàusula primera, i sense perjudici que les parts se n puguin desvincular en qualsevol 
moment. La part interessada en desvincular-se del conveni ho notificarà a les altres parts.    

VUITENA.- SEGUIMENT DEL CONVENI  

Es crearà una Comissió de seguiment tècnic-política formada per representants de tots els 
municipis que intervenen en aquest conveni, i presidida per un dels regidors responsables 
del servei d'auto-taxi dels respectius municipis. Podran ser convidats a les sessions 
d'aquesta Comissió els representants i acreditats de les associacions i organitzacions 
sindicals del sector del taxi existents als respectius termes municipals.   

La Comissió de seguiment es reunirà cada sis mesos de forma ordinària, i farà una 
valoració de la seva funcionalitat i efectivitat. Aquesta Comissió haurà d'elaborar i elevar a 
l'òrgan competent de cada Ajuntament les gestions que puguin sorgir en relació amb la 
signatura d'aquest conveni.   
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NOVENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE  

Per a les matèries que no siguin objecte de regulació en aquest conveni, s'estarà a allò 
que estableix cadascuna de les ordenances reguladores del servei urbà de taxi de cada 
Ajuntament i, en defecte seu, la legislació vigent.  

DESENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI  

Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:  

- d'acord amb allò establert en la clàusula primera del conveni 
- el mutu acord de les parts manifestat per escrit  
- l incompliment manifest dels seus pactes  

ONZENA: QUESTIONS LITIGIOSES  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d aquest conveni 
seran resoltes per acord de les parts i, en defecte seu, se sotmetrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  

I perquè consti allò que s'ha convingut, i en prova de conformitat, les parts signen el 
present conveni, per triplicat i a un sol efecte, al lloc i la data indicats a l encapçalament.  

7. Acordar, si escau, l adhesió a la Moció de la Comissió de la Dignitat 

Pren la paraula el regidor de Cultura, el senyor Torio, i explica que aquesta Moció 
l ha presentat el senyor Ramon Masip i Magriñà, veí de Parets del Vallès. A 
continuació passa a la seva lectura. 

Després de la lectura el senyor Torio manifesta que el senyor Masip, que avui els 
acompanya, properament farà entrega en aquesta mateixa sala i en un acte 
institucional d una còpia faxímil de la primera acta de la constitució del govern de 
Catalunya, per fer front a l aixecament feixista militar del general Franco, d agost 
de 1936. 

Pren la paraula el representant d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup 
s adhereix a la moció i fa un reconeixement i els felicita per la feina 
desenvolupada en la Comissió de la Dignitat. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup està 
totalment d acord amb la moció. La Comissió de la Dignitat ha desenvolupat un 
treball fenomenal, i l han d encoratjar perquè continuï treballant en aquest sentit, ja 
que no s acaba aquí el camí, sinó que s ha d arribar fins al final amb totes les 
mocions que facin falta per recuperar el patrimoni propi, que es va espoliar al 
1939. 

CiU encoratja la Comissió de la Dignitat perquè continuï treballant, sense aturar-
se i com molt diu la moció perquè no es tornin a trobar com en Carles Fontserè. 
Els seus cartells han tingut ressò internacional a tot el món i encara no els ha vist 
restituïts. Espera que això no torni a succeir. Ara estan aturats i han de continuar 
a fi que tots els documents siguin una realitat a Catalunya. 

La Comissió de la Dignitat i persones com el senyor Ramon Masip i Magriñà 
lluiten dia a dia, perquè això sigui una realitat. CiU els pot fer-los costat i treballar 
perquè sigui una realitat el dia de demà i més que demà, que sigui un present. 

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  

23

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu 
grup vota a favor de la moció presentada pel senyor Ramon Masip, en nom de la 
Comissió de la Dignitat, ja que estan totalment d acord amb el seu contingut, 
perquè a data d avui Catalunya només ha recuperat alguns dels documents i no 
es pot parar fins que la documentació torni a Catalunya, fins i tot alguna d aquest 
propi Ajuntament, que surt en la llista dels índexs de documentació de Catalunya. 
Reitera que no es pot parar fins que no tornin tots els documents. 

El NOPP reconeix específicament tota la feina que ha fet la Comissió de la 
Dignitat, que és una comissió civil, és una comissió del poble, és una comissió 
que ha treballat i continua treballant, perquè els polítics fins a data d avui es 
dediquen a la política i no han estat capaços de fer-lo prou bé i cal una comissió 
civil, la Comissió de la Dignitat, per empenyé tota aquesta feina. Molt ben feta la 
feina que s ha fet, però segur que encara caldrà lluitar un temps més. El NOPP 
evidentment dóna suport a aquesta moció, i totes les vegades que facin falta fins 
que l últim document i l últim objecte tornin a Catalunya. 

Intervé el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i dóna suport a la moció. 
Explica que es porta un cert temps parlant sobre la recuperació de la memòria 
històrica i qualsevol persona amb ús de raó i que sigui mínimament honesta sap 
que la millor i la única manera de recuperar la memòria històrica, sense ànim de 
revenja, i de curar definitivament les ferides és recuperar la dignitat de les 
persones que van patir com a víctimes la repressió franquista i que a més és una 
dignitat que es veu ultratjada una vegada més, no només perquè no s ha 
recuperat la memòria d aquestes persones, sinó que no s ha retornat ni a les 
famílies els seus propis documents, papers i patrimoni. Són els seus legítims 
propietaris i se ls ha espoliat i arrabassat per la força i això encara no ha tornat. 

Han estat diverses les accions que han estat capaços de fer els grups polítics fins 
a la data d avui, alguns moltes i altres poques, però han estat insuficients. 

És cert que són un grup de persones a l entorn de la Comissió de la Dignitat, que 
en aquest moment i des de fa temps, dia rera dia, amb esforç i dedicació altruista 
reclamen, exigeixen i fan força i han arribat al conjunt de la societat i han 
aconseguit alguns fruits. El primer va ser el traspàs de la documentació de 
Salamanca, que només són una sèrie de documents parcials, propietat de la 
Generalitat de Catalunya. Queda molta més documentació com se cita en la 
moció, que són els cartells de Carles Fontserè, per posar un exemple concret. Al 
senyor Tarrés personalment li agrada la història i no hi ha estudi de la guerra civil 
en aquest país que no incorpori l estudi i l anàlisi d aquests cartells i com molt bé 
recull la moció presentada, ha mort el senyor Carles Fonserè, autor dels cartells, 
sense tenir a les seves mans uns cartells que han vist que mentre ell moria 
continuaven incautats i segrestats a l arxiu de Salamanca. Per això ICV-EA fa un 
reconeixement explícit al treball desenvolupat per la Comissió de la Dignitat. Molt 
singularment en el cas de Parets, el treball fet pel exregidor, ciutadà i amic 
personal, Ramon Masip, que ha estat encomiable i es compromet públicament 
davant de la resta de forces polítiques, davant del conjunt del Ple, i davant del 
senyor Masip i de la resta de la ciutadania a continuar treballant i donar el suport 
que pugui, perquè l objectiu és un objectiu que comparteix, que és recuperar la 
dignitat i també el patrimoni de tots aquells als quals els hi van segrestar. 

Pren la paraula el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i exposa 
que el seu grup subscriu i vota a favor de la moció. S afegeixen a la felicitació 
efectuada pels diversos grups respecte a les persones que formen part de la 
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Comissió de la Dignitat, i molt especialment al ciutadà de Parets, el senyor Ramon 
Masip per la tasca que ha desenvolupat i que continua fent per aconseguir i 
concloure el traspàs de la documentació. 

El senyor Lucio Gat destaca que va ser gràcies a l actual govern que hi ha a 
Madrid, amb el suport de totes les forces polítiques catalanes, llevat del PP, qui va 
iniciar el camí que no ha acabat de concloure, perquè alguns dels documents que 
s han esmentat estiguin a l arxiu de Sant Cugat. El grup Socialista esperona 
perquè això sigui possible, gràcies a iniciatives com aquestes, reflexions i 
plantejaments que realitzen associacions com la Comissió de la Dignitat, que ha 
presentat aquesta moció. 

La presidència indica que és una satisfacció unànime donar suport a la moció 
presentada per la Comissió de la Dignitat i el reconeixement realitzat per tots els 
grups per la tasca desenvolupada per dita entitat, i pel ciutadà senyor Ramon 
Masip, com a membre de la comissió, a fi de recuperar de manera definitiva els 
documents catalans de l Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que l objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l Arxiu de la 
Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, als partits, als sindicats i 
a les entitats de tota mena que van ser espoliats el 1939. 

Atès que aquest procés s ha interromput des de l octubre passat, quan els tècnics 
acabaren la identificació dels documents i dels objectes catalans. 

Atès que recentment ha mort l artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la 
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, i no es pot 
consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la restitució justa 
dels seus béns. 

Per l exposat, el Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Adherir-se a la denúncia d aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat i 
per persones, partits, sindicats i entitats afectades per l espoliació. 

2. Demanar a la ministra de Cultura Carmen Calvo que prossegueixi 
immediatament, en cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, en el procés d identificació dels documents i dels objectes catalans 
de l Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes. 

3. Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta del Ministeri de 
Cultura

 

Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la 
Generalitat de Catalunya els documents i els objectes arrabassats per la força el 
1939, amb la finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus 
propietaris legítims. 

4. Comunicar aquesta moció a la ministra de Cultura, al conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i a la Comissió de la Dignitat.    

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  

25

8. Acordar, si procedeix, el Manifest relatiu al Dia d Europa en la 
commemoració del 50 anys del Tractat de Roma 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix el Manifest relatiu al Dia d Europa en la 
Commemoració del 50 anys del Tractat de Roma. 

Després de la lectura, intervé el regidor d ERC, i s adhereix al Manifest, i fa el 
recordatori sobre que es respectin els valors fundacionals de la Unió Europea: 
llibertat, justícia social, democràcia, i progrés. Són drets humans que no es poden 
oblidar. Últimament hi ha hagut problemes en aquests punts de reconeixement 
dels drets dels treballadors i de les persones. Espera que això se solucioni. 

La presidència indica que la moció ja recull alguns dels punts exposats, encara 
que es poden afegir la resta. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup 
s adhereix totalment a la moció de suport i recorda que tots són Europa, que han 
de lluitar per aquesta Europa, que Europa és el futur i que de la mateixa manera 
que han repetit diverses vegades que cal refermar primer la nostra memòria 
històrica, perquè quedi intacta, per fer-los més forts i valents, també han de veure 
clar que el futur és Europa.  

Amb la firma del tractat de l any 1950 es va posar la primera pedra en el projecte 
de la Comunitat Europea. Avui és una realitat, la qual no es pot deixar estar ni 
defraudar. És cert tot ha canviat, però s ha de mantenir el seu esperit, i tots els 
europeus i la família d Europa han de continuar amb una voluntat de ciutadania, 
avançar en un projecte que és el projecte d Europa i manifestar que Catalunya 
sempre ha estat capdavantera en el projecte, que valoren i estimen Europa, i que 
té una participació important. Per això convida tothom que el dia 9 de maig faci 
aquest acte i aquesta reflexió, perquè si és important recuperar la memòria 
històrica del país, també és important reconèixer que formen part d Europa i que 
com a catalans necessiten estar a Europa i Europa necessita dels catalans. 

Intervé la representant del NOPP, al senyora Martí, i manifesta que el seu grup 
s adhereix a la moció, perquè la Unió Europea ha estat un dels èxits més 
importants dels últims anys. El fet que el país també s incorporés va aportar 
importants beneficis econòmics i drets humans. La constitució de la Unió Europea 
ha fet que tots els països que formen part de la Unió siguin més iguals i tinguin les 
mateixes o semblants condicions des del punt de vista social i econòmic. 

És un benefici per al conjunt d Europa, que s ampliï la Unió Europea amb altres 
països que encara no en formen part. 

Potser la moció es queda curta en el sentit de només dir que es dóna suport a la 
Commemoració del dia d Europa i difondre aquest dia, ja que és molt important la 
difusió i el debat del contingut de la Constitució Europea, tot i que el país la va 
votar a favor, d altres països ho van fer en contra, cosa que ha d induir a la 
reflexió. 

El procés s ha aturat, però s ha d encetar i és bo treballar en la difusió dels 
continguts i el debat, ja que possiblement el text que es va aprovar s ha de 
modificar, perquè hi ha alguns aspectes millorables. S ha de reflexionar perquè 
França i d altres països van votar en contra, i si volen caminar s ha d aprovar una 
Constitució i és bo incloure en la moció o fer-lo en un altre moment, difondre i 
debatre els aspectes que es puguin del contingut de la Constitució Europea. 
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Pren la paraula el representat d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu 
grup està d acord que es commemori el dia d Europa i que el dia 9 de maig 
l Ajuntament difongui l europeïtat. El problema de fons és que no tots i totes veuen 
igual el que volen que sigui Europa. 

En el referèndum sobre la Constitució Europea ICV-EA es va posicionar en contra, 
ja que en el si de la formació política, creien que el caire que adoptava la 
Constitució Europea, que es va aprovar aquí, però que es va rebutjar en altres 
països, no és l Europa que al seu grup li agrada, perquè creien que els valors 
europeus són els valors fundacionals. Els valors de la llibertat, de la justícia social, 
de la democràcia, del progrés, del respecte als drets humans, que caracteritzen 
Europa, però que són drets que encara es poden aprofundir més. Algunes forces 
polítiques quan parlen en clau Europea i de la Unió Europea, parlen en clau 
estrictament d unió econòmica i creu que per aquí no han d anar, ja que la 
integració no ha de ser estrictament i exclusivament econòmica, sinó d extensió, 
de drets socials, i de drets de tot ordre per al conjunt de la ciutadania, que hi viu a 
Europa. 

La vocació europeista és més manifesta a Catalunya que en altres llocs 
d Espanya, i els ha de fer sentir-se vinculats al projecte europeu. ICV-EA entén 
que formen part d Europa, se senten europeus, i volen estar a Europa, i que amb 
celebracions com la del proper 9 de maig la ciutadania segueix d una manera o 
una altra debatent i reflexionant sobre la importància de seguir construint aquesta 
Europa, que el seu grup vol que sigui una Europa més social i menys econòmica. 

Intervé el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i manifesta que el 
seu grup subscriu totalment i voten a favor la moció sobre la Commemoració del 
dia d Europa en els 50 anys de la signatura del Tractat a Roma. 

Indica que quan el Jean Monnet va redactar la primera declaració i segurament el 
Robert Schuman, ministre d Afers Estrangers de França, que proposava situar la 
producció Alemanya i Francesa del carbó al seu cap tenia també als treballadors, 
per això se sumen a la proposta realitzada pel representant d Esquerra d introduir 
algun element que parli justament dels drets dels treballadors, ja que parlar de la 
llibertat i la justícia social és un àmbit molt genèric, i així la moció estarà més 
completa. 

La presidència indica que la moció s aprova per unanimitat i que es poden afegir 
els suggeriments del representant d ERC, sobre els valors fonamentals de la Unió 
Europea, llibertat, justícia social, democràcia, progrés i respecte dels drets 
humans; el suggeriment del representant del grup Socialista sobre el dret dels 
treballadors; i el suggeriment de la representant del NOPP sobre promoure actes 
dels valors fonamentals de la pròpia Unió Europea. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

El dia 9 de maig de 2007 es commemora el dia d Europa , instituït per acord del 
Consell Europeu de Milà del 1985 per recordar que el mateix dia de l any 1950 
Robert Schuman, ministre francès d Afers estrangers, va llegir la declaració, 
redactada per Jean Monnet, que proposava situar la producció francesa i 
alemanya del carbó i l acer sota el control d una autoritat única i supranacional 
amb l objectiu de mantenir la pau a Europa. 

El 25 de març de 2007 els pobles europeus van commemorar el 50è aniversari de 
la signatura del Tractat de Roma, carta fundadora de la Unió Europea actual.  
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Així, doncs, amb el respecte als valors fundacionals de la Unió Europea: llibertat, 
justícia social, democràcia, progrés, defensa dels drets del treballadors i respecte 
pels drets humans, ens enfrontem a la nova era de la globalització com a procés 
polític, social i econòmic, que alhora comporta costos i beneficis i dóna pas als 
dos grans reptes que té Unió l actual la Europea: Unió Europea actual: el 
desenvolupament sostenible i la Constitució Europea. 

La revitalització de l economia europea passa per aconseguir un progrés 
sostenible que tingui en compte el respecte al medi ambient, l ús racional dels 
recursos, el desenvolupament equitatiu, la igualtat d oportunitats, etc.; en 
definitiva, un desenvolupament econòmic a llarg termini i que tingui en compte els 
valors fundacionals europeus. A més, la presència de la Unió Europea en el món 
globalitzat obliga l economia europea a beneficiar els seus ciutadans i la resta del 
món, ja que el nostre benestar social camina inevitablement en paral·lel amb la 
nostra la solidaritat. 

La voluntat política ha de ser corresposta per la voluntat ciutadana d avançar en el 
projecte europeu, i és justament aquí on Catalunya i els seus municipis poden 
aportar el seu ajut al procés banda, europeu; d una banda, per la clara vocació 
europeista de Catalunya i els seus altra municipis i, d altra banda, per la condició 
de proximitat amb els ciutadans a través dels municipis. 

Tot plegat forma les raons per les quals Catalunya i els seus municipis han de 
participar activament en la Commemoració, el proper dia 9 de maig, del Dia 
d Europa  en el 50è aniversari de la Signatura del Tractat de Roma. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la moció de suport a la Commemoració del dia d Europa en els 50 anys 
de la Signatura del Tractat de Roma. 

2. L Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a fer difusió, amb els mitjans 
de comunicació municipals, de la Commemoració, el proper dia 9 de maig, del Dia 
d Europa en la celebració del 50è Aniversari de la Signatura del Tractat de Roma i 
promoure actes per a la difusió dels valors fonamentals de la Unió Europea. 

3.  Comunicar aquest acord  a les institucions següents: Consell Català del 
Moviment Europeu, Patronat Català Pro Europa, Representació de la Comissió 
Europea; Delegació del Parlament Europeu, Federació de Municipis de Catalunya 
i Associació Catalana de Municipis i Comarques.  

9. Aprovar, si s escau, la Moció de suport a la continuïtat de les 
emissions de TV3 al País València, presentada per Acció Cultural del 
País Valencià 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la Moció de suport a la continuïtat de les 
emissions de TV3 al País València, presentada per Acció Cultural del País 
Valencià. 

A continuació intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup 
s afegeix totalment a la Moció de suport. Com sempre el que fa por al poble són 
els expedients sancionadors i econòmics. És una represàlia que sempre és molt 
dura de pair. 
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup 
està totalment d acord amb la moció. La tasca desenvolupada per Acció Cultural 
del País Valencià és encomiable i immillorable. La difusió de TV3 al País Valencià 
és un fet i està totalment arrelat, és una manera important i vital de portar a terme 
la normalització lingüística del català al conjunt del seu àmbit. 

És necessari que la pluralitat que existeix, que tots s omplen la boca que és una 
realitat, que estan en un estat de dret i que tothom té cabuda d una manera 
respectuosa i sense censurar mai ningú, que de manera unilateral es censuri un 
canal en particular, la qual cosa no és bona per a la comunitat, inclosa la 
comunitat valenciana, ni és bo per al català, la nostra llengua i més quan s intenta 
coaccionar amb mesures de sancions econòmiques. Aquest no és el camí i han 
de fer tota la força que calgui perquè això no es porti a terme i que el País 
Valencià tingui com fins ara, a través d Acció Cultural del País Valencià, les 
emissions en català. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup 
s afegeix al que s acaba de dir. Reconeixen la tasca desenvolupada per Acció 
Cultural del País Valencià. 

Manifesta que s entén tot el que està passant, que és un atemptat a la llibertat 
d expressió i el fet que TV3 arribi al País Valencià és un fet que s ha d incloure 
dins de la normalització lingüística, per això qualsevol oposició a aquest fet és 
absolutament lamentable i s han de fer totes les accions que calguin davant dels 
estaments que tinguin les competències sobre aquesta qüestió perquè es respecti 
la llibertat d expressió i que es continuï amb un dels instruments, el més important 
que es té, que és la televisió per a la normalització lingüística. 

Pren la paraula el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu 
grup coincideix en reconèixer que la tasca d Acció Cultural del País Valencià ha 
estat bàsica durant molts anys per impulsar la normalització de la llengua catalana 
en l àmbit d aquest entorn geogràfic, que no és un altre que una extensió més del 
nostre àmbit lingüístic, igual que les illes balears. 

Les emissions de TV3 al País Valencià han estat un dels millors instruments per a 
la normalitat lingüística, que no és benvolguda, ni ben rebuda, ni assumida, ni 
acceptada pel govern del País Valencià. Govern del País Valencià que té noms i 
cognoms, i si més no el d un partit polític que és el Partit Popular. El Partit Popular 
en totes les instàncies i en qualsevol àmbit insisteix dia rera dia en el no 
reconeixement de la unitat lingüística del català en tot el seu àmbit, en contra dels 
criteris filològics més elementals. No estan al davant d un problema d ordre 
lingüístic, sinó d un problema d ordre polític, que ha arribat a aquest extrem, que 
és un atac en tota regla a la llibertat d expressió i a la llengua i la cultura catalana. 
Davant d això no es poden quedar impassibles i moralment han de donar tot el 
suport a l actuació d Acció Cultural del País Valencià i exigir als tribunals que 
comencin a treballar, però ha de ser de sentit comú no permetre represàlies com 
aquesta fora de tot dret i lògica. 

Intervé el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i indica que el seu 
grup dóna suport a la moció, ja que les emissions de TV3 donen una àmplia oferta 
als ciutadans del País Valencià i com a mostra de pluralitat informativa i llibertat 
d expressió, que no s aplica a les decisions adoptades pel govern del País 
Valencià que vulneren els drets dels ciutadans d aquesta comunitat. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que, 
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Durant més de vint anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit 
l arribada de les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat 
Valenciana ha incoat un expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes 
emissions, i aquesta entitat s enfronta a una ordre administrativa de cessament de 
les emissions i a una possible sanció econòmica de fins a un milió d euros. 

La continuïtat d aquestes emissions és d importància vital per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic. D altra banda, davant del fet que 
cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions 
polítiques ben diverses, la resposta d un govern no pot ser mai la censura d un 
canal en particular, sinó precisament garantir l accés dels ciutadans a la més 
àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d expressió. 

Davant d aquesta situació, el Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar al Ministeri d Indústria que legalitzi les emissions de TV3 al País 
Valencià, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües 
Regionals o Minoritàries subscrita per l Estat espanyol. 

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya que, en defensa de la llibertat 
d expressió i comunicació i en defensa de la nostra llengua, insti el Ministeri 
d Indústria espanyol perquè busqui una solució per a garantir la continuïtat de les 
emissions de TV3 al País Valencià i perquè quedi arxivat immediata el cas 
immediatament i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra 
mena d expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià. 

3. Remetre còpia d aquest acord al Ministeri d Indústria, al Govern de Catalunya i 
a Acció Cultural del País Valencià.  

10. Aprovar, si correspon, la Moció relativa a la substitució de les 
barreres de seguretat de la xarxa viària municipal 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la Moció relativa a la substitució de les barreres 
de seguretat de la xarxa viària municipal. 

A continuació intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que com 
sempre s arriba tard, però està totalment a favor de la moció. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup està 
totalment a favor amb el Pla de millora que s ha començat. Entendre que després 
de moltes reivindicacions i no només de la Plataforma de Motoristes Units per la 
Vida, sinó d altres col·lectius, que fa molt de temps que es manifesten a fi que 
trobar una solució per als guardarails i la protecció de la xarxa viària, que són 
perilloses. S han intentat altres opcions, però s ha demostrat que són perilloses i 
de tots els estudis elaborats, el guardarails-faldó pot proporcionar més seguretat 
sobretot als motoristes i ciclistes. En cas d accident s evitin moltes lesions, que en 
aquests moments és una realitat preocupant. 

És important que la iniciativa tingui tot el ressò i suport possible, ja que tots estan 
afectats per les carreteres de la Diputació i de la Generalitat, i seria bo beneficiar-
se al més aviat possible, per no tenir un altre espant greu després d haver portat 
aquesta moció, i no haver pogut col·locar abans els faldons. 
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Aquest canvi no és d avui per demà, ja que és un projecte que necessita el seu 
temps, però és important que es comenci al més aviat possible, per evitar d ara en 
un futur les lesions posteriors dels accidents, que no sempre són culpa del 
motorista ni del ciclista, sinó que moltes vegades els ciclistes quan cauen o els 
atropellen acaben de malferir-se amb les proteccions de la carretera. Afegeix que 
CiU celebra la iniciativa i dóna tot el seu suport a la moció. 

Intervé la representant del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup 
també està d acord amb la moció que presenta la Plataforma de Motoristes Units 
per la Vida, però que com també s ha dit aquí hi ha d altres grups que han 
reivindicat aquesta qüestió i que porten molt de temps lluitant, perquè és evident 
que les proteccions de la carretera constitueixen un perill en alguns indrets, 
sobretot si es produeixen accidents per la seva resistència. 

Seria bo establir i acotar un termini, a fi que no sigui un termini indefinit, sinó que 
hi hagi uns terminis d execució els més curts possibles. No obstant això, les 
carreteres són competència de la Diputació, de la Generalitat i del propi municipi i 
han d establir un programa de substitució dels elements, i que es compleixi per 
evitar accidents. 

A mesura que s executa el Pla es pot observar si la proposta dels faldons és la 
millor o la millor tècnicament encara es pot superar i trobar alguna protecció que 
sigui el menys perjudicial possible en cas d accidents i que alhora tingui una acció 
protectora. 

Celebrem la iniciativa i esperen que la mesura la posin en marxa la major part dels 
municipis. Seria una bona notícia per a les persones que van en moto i bicicleta. 

Pren la paraula el representant d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu 
grup dóna suport a la moció, ja que estan al davant d un problema greu i 
important, que en el dia a dia produeix costos en vides humanes, per això 
qualsevol mesura que ajudi a millorar la seguretat dels motoristes i ciclistes és 
prou important perquè es dediquin els màxims esforços. 

Tècnicament sembla que aquesta és la millor solució i l Ajuntament ha d intentar 
en la mesura que sigui possible ser dels primers en avançar i ampliar en cada 
espai en què pugui actuar d instaurar aquesta nova solució i si hi ha una solució 
més avantatjosa i més segura per als usuaris de motos i de bicicletes, oferir la 
disponibilitat i aplicar-la. 

És lamentable haver esperat que la plataforma s hagi hagut de fer sentir d aquesta 
manera tan potent i que tots plegats no hagin hagut d estar capaços de fer 
aquesta reflexió, que de ben segur s hagués pogut fer, perquè tècnicament hi ha 
instàncies en què es podia veure i entreveure clarament, que la solució tècnica de 
les carreteres no és la més adequada per a les persones que van habitualment en 
moto i en bicicleta. 

La moció arriba tard, però encara hi són a temps, per això han d actuar en la 
mesura que es pugui i al més aviat possible i continuar treballant per veure si són 
capaços de trobar encara alguna solució millor. 

Intervé el representant del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i indica que el seu 
grup subscriu la moció, de sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya que, posi més interès en desenvolupar 
el pla que té previst i substitueixi les barreres de les carreteres del país. 
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La presidència indica que respecte a què la moció arriba tard, ha de dir que Parets 
és el segon ajuntaments de la comarca que pren aquest acord. L important és 
avançar en el tema i mentre més aviat es porti a terme millor. 

La voluntat política d aquesta institució és d impulsar la supressió de les barreres 
de seguretat de la xarxa viària, no només de Parets, sinó també d altres xarxes 
viàries del país. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i explica que quan ha dit que arriben 
tard, es referia als morts i les amputacions produïdes a causa de les barreres de 
seguretat. 

La presidència indica que ha fet una interpretació errònia de la intervenció del 
senyor Rigol. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que la Plataforma Motoristes Units per la Vida ha convocat un seguit de 
manifestacions per les principals vies per protestar contra les barreres de 
seguretat existents a la xarxa viària. 

Atès que la substitució dels sistemes actuals de guarda-rails o la seva renovació 
mitjançant la col·locació de faldons ajuden a reduir el risc de les lesions greus que 
poden patir els motociclistes i els ciclistes en cas d accident. 

Atès que tant el Ministeri de Foment com el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya han inciat plans de millora de la 
seguretat viària dels motoristes i els ciclistes mitjançant la col·locació de faldons a 
les barreres de seguretat existents. 

Atès que en el municipi de Parets del Vallès, juntament amb la xarxa viària local, 
hi ha vies de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que la millora de la seguretat viària és un objectiu perseguit dins els plans de 
mobilitat.   

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la Moció per la substitució o reforma de les barreres de seguretat 
existents a la xarxa viària municipal per aquelles que, conjuntament amb el 
col·lectiu de motoristes, es consideri que redueixen les lesions greus en els 
motoristes i els ciclistes. 

2. Demanar a la Xarxa de Vies Locals de la Diputació de Barcelona que procedeixi 
a la substitució o reforma de les barreres de seguretat existents a la xarxa viària 
de la seva titularitat en el municipi de Parets del Vallès. 

3. Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya que, dins el Pla de millora de la seguretat viària dels 
motoristes que està desenvolupant, es procedeixi a la substitució o reforma de les 
barreres de seguretat existents a la xarxa viària de la seva titularitat per sistemes 
que redueixin les lesions greus en els motoristes i els ciclistes.    
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11. Precs i preguntes 

11.1. Prèvia la vènia, intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que hi 
ha un espai lúdic i verd, que no té nom en aquests moments, perquè és una 
cessió de terrenys, que dóna al mirador de Gallecs, cedida per la cooperativa de 
les cases unifamiliars de la zona. Actualment és un espai endreçat i net, que en el 
seu dia disposava d un parell de porteries, en què els infants de la zona i d altres 
jugaven. Un bon dia no sabem per quina raó una brigada de la Policia Local i de 
Protecció Civil se les van emportar i de moment no s han reposat. Pregunta per 
quin motiu en van treure aquestes porteries i quan es preveu restituir-les, ja que 
és un espai que utilitzen ciutadans i aprofiten el temps de lleure per jugar en 
aquest espai. 

Han consultat amb els veïns si hi ha hagut algun conflicte, i han dit que no, per 
això pregunta pel motiu pel qual s han emportat les porteries. 

11.2. El senyor Martorell prega que es faci la restitució de l antic amagatall de la 
guerra civil. Com s ha dit moltes vegades està completament destruït i només es 
té la boca d entrada. Prega que es conservi l entrada en un altre lloc, encara que 
si no es fa ara, que es faci en un futur, ja que es fa un favor a la comunitat, perquè 
tot i que el racó s ha arranjat pels actes de la commemoració, fet important i 
interessant, potser en un futur no és el lloc més adequat i encara que sigui el tros 
que queda del refugi, que s ubiqui en una plaça o rotonda, com un fet emblemàtic 
del poble. 

Respecte a les portaries la presidència explica que les informacions que té són 
diferents a les del senyor Martorell. Ha parlat amb alguns veïns i alguns fins i tot 
han trucat, perquè en l esmentat espai qualificat com d equipament, en què hi 
havia dues porteries, jugaven a futbol diferents col·lectius i es van produir 
enfrontaments i agressions físiques. 

La presidència continua explicant que feia temps que hi jugaven col·lectius del 
nostre municipi, i no hi havia cap conflicte, però des de fa unes setmanes venien 
col·lectius d altres poblacions, es van crear rivalitats i es van produir conflictes els 
dies de Setmana Santa. 

Indica que es va creure oportú retirar les porteries en Setmana Santa, perquè els 
incidents no anessin a més. Afegeix que les porteries es restituiran quan la 
situació es calmi i que s ha parlat amb les persones que utilitzaven aquest espai 
per buscar d altres llocs que reuneixin millors condicions per jugar al futbol. 

Respecte al prec del refuti antiaeri, indica que aquest dijous tindrà lloc un petit 
acte per explicar perquè servia el refugi. Aquest s ha adequat per als actes de la 
Commemoració de l aniversari de la República. A més s instal·la una placa 
commemorativa dels alcaldes i els regidors que van afusellar al Camp de la Bota i 
que van morir a l exili i es presentarà el llibre sobre la República escrit per la 
historiadora M. Àngels Massaguer. 

Respecte al trasllat del refugi, ha de dir que és millor mantenir-lo en el mateix lloc 
per un component d identitat i històric, ja que si es trasllada perd el seu valor de 
memòria històrica. Es veurà com queda la rehabilitació de l espai i després es 
poden plantejar altres propostes. 

11.3. Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i fa un brindis de salut i 
companyonia pels regidors que ara no hi són per motius de salut, com el senyor 
Arcadi Roset i el senyor Domingo Cepas. 

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  

33

D altra banda, agraeix al senyor Castells, regidor durant molts anys encarregat de 
qüestions de Policia i Seguretat Ciutadana, la delicadesa com ha tocat moltes 
vegades aquests temes. 

Intervé la presidència i explica que aquest Ple no és l últim, ja que el dia 2 de maig 
de 2007 tindrà lloc un altre per sortejar les meses electorals. En aquesta sessió 
els regidors podran fer les intervencions que creguin oportunes, sobre el que ha 
estat aquesta legislatura. 

Fa extensible a tots els regidors que el dia 2 de maig, si ho desitgen, poden 
manifestar les consideracions, opinions i reflexions que creguin oportunes sobre 
aquesta etapa i legislatura. 

El senyor Morguí indica que serà molt breu, i agraeix la discreció de la senyora 
Fernández i la bona feina desenvolupada, sense escarafalls, dintre de l Àrea de 
Benestar. El seu treball ha estat molt constant i important, i la relació que han 
mantingut ha estat positiva i profitosa. 

Manifesta que ha rigut molt amb la senyora Anna de Agustín per les coses que 
han passat en aquest Ple, que han estat bastants, en què moltes vegades han 
compartir la fredor del carrer, perquè els grups de l oposició no tenen cap lloc 
municipal on trobar-se. 

Veu que el brindis suposa que el faran el dia 2 de maig i espera que hi hagi cava 
per brindar per la companyonia que hi ha hagut als plens. Això és un prec. Desitja 
salut a tots els regidors i que les seves etapes polítiques i futures tinguin una bona 
acollida. 

Si algun d aquests regidors vol fer algun comentari que el faci, però veu que el 
senyor alcalde s ha avançat i ha dit que els comentaris han de tenir lloc el dia 2 de 
maig. 

11.4. El senyor Morguí prega a la Regidoria del senyor Mingote que exposi els 
deu eixos estratègics de la legislatura. Aquesta Regidoria d Eixos Estratègics és  
una de les poques que ha tingut un contingut important. Prega al senyor alcalde 
que demani al senyor Mingote que faci un recordatori d aquests eixos estratègics, 
perquè una Regidoria que posa punts polítics damunt de la taula, amb alguns 
poden estar d acord o no, però sempre poden arribar a ser punts en què pot girar 
el diàleg i no només la confrontació entre forces, sinó pactes entre forces per tirar 
endavant determinats punts i millorar directament tot el que podria resultar per al 
poble de Parets. 

Només es tracta d apuntar els temes que la Regidoria política havia apuntat i 
poden considerar si val la pena posar-los sobre la taula d una manera positiva de 
cara al futur per a totes les forces polítiques del Ple. 

La presidència indica que recull el primer prec i aprofita l oferiment, i recorda que 
en altres legislatures, els membres del Ple acaben la legislatura amb un sopar. 
Espera que en el Ple del dia 2 de maig a part del sorteig de les meses electorals 
es parli de manera distesa de com ha anat la legislatura, si es considera oportú. 
Tot regidor que ha estat al front d una gestió de govern o l oposició se li ha d agrair 
l esforç i la dedicació emprada, ja que tots treballen per al bé del municipi i de la 
població. No només s ha d agrair la tasca desenvolupada pels regidors d aquesta 
legislatura, sinó també als que per diversos motius han hagut de deixar pas a 
d altra gent. Afegeix que proposa acabar la legislatura amb un sopar institucional i 
li sabria greu trencar-la. 
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Respecte als deu eixos estratègics creu que han estat suficientment explicats, i 
que no només han tingut un component polític, sinó de gestió. Ha de dir que 
l equip de govern es va comprometre en aquesta legislatura en prioritzar alguns 
objectius per la millora de la qualitat de vida de la població i va creure oportú en 
un moment determinat de la legislatura marcar deu eixos prioritaris, la majoria dels 
quals s han dut a terme i d altres estan en fase d execució i quan es portin a terme 
de ben segur incidiran en la millora de Parets. 

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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