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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de gener de 2006 
Horari: de 21.50 a 23.55 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 

 

Hi assisteixen: 
Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Josep Castells Espinasa, tinent d’alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Josep Llacuna Alonso, regidor 
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 
Domingo Cepas Muñoz, regidor 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 

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

2. Donar compte de la Sentència en el recurs número 630/2004-A. 

3. Donar compte de la resolució dictada en el recurs número 200/2005-D. 

4. Acordar, si procedeix, la cessió d’un solar a favor del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou CEIP. 
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5. Aprovar, si correspon, el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques, 
que haurà de regir la concessió de la gestió urbanística integrada del Sector UP- 5 i 
convocar concurs públic. 

6. Aprovar, si escau, la sol·licitud dels préstecs per al finançament de projectes 
d’inversions previstos en el Pressupost de 2006. 

7. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors. 
El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova els esborranys de les actes de les 
sessions dels dies 10 de novembre, 1 de desembre i 22 de desembre de 2005. 

 

2. Donar compte de la Sentència en el recurs número 630/2004-A 
Prèvia la vènia, el secretari dóna compte de la Sentència recaiguda en el recurs número 
630/2004-A. 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentada Sentència.  

Atès que ha estat notificada a l’Ajuntament la Sentència de 17 de novembre de 2005, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, i recaiguda en el 
recurs 630/2004-A, interposat per Beton Catalan, SA, contra l’acord de la Junta de Govern 
de l’Ajuntament de Parets del Vallès d’11 de novembre de 2004, pel qual s’estima 
parcialment el recurs de reposició interposat per l’esmentada empresa contra l’acord de la 
Comissió de Govern de data 4 de setembre de 2003, en allò que fa referència a la 
necessitat del tràmit d’audiència previ a la proposta de resolució respecte a la llicència 
ambiental sol·licitada. 

Atès que en la part dispositiva de l’esmentada Sentència es disposa:  
“ACUERDO declarar la inadmisión del presente recurso contencioso 
administrativo nº 630/2004 Sección-A promovido por Beton Catalan, S.A. 
contra el Ayuntamiento de Parets del Vallés. Sin costas.” 

Considerant per la seva banda, que l’article 104 de la mateixa Llei, 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 17 de novembre de 2005, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, i recaiguda en el recurs 
630/2004-A, interposat per Beton Catalan, SA. 
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3. Donar compte de la resolució dictada en el recurs número 200/2005-D 
Prèvia la vènia, el secretari dóna compte de la Sentència recaiguda en el recurs número 
200/2005-D. 

A continuació vol intervenir el representant del PP, el senyor Cepas, però no ho pot fer a 
causa del gran soroll que se sent. 

La presidència suspèn momentàniament el Ple fins que minvi el soroll produït per una 
important concentració de persones que es troben al vestíbul de l’Ajuntament, fet que fa 
impracticable l’audició de les intervencions dels diferents regidors.  

Passats uns minuts es reprèn la sessió i la presidència dóna la paraula al regidor del PP, 
el senyor Cepas. 

El senyor Cepas manifesta que no està d’acord amb la resolució adoptada, ja que en les 
festes majors han d’estar totes les banderes i a Parets algunes no hi són.  

Possiblement,  Convivència Cívica Catalana no ha presentat bé el document i el jutge ha 
fet cas omís al recurs, per la qual cosa el PP s’absté. 

La presidència recorda al senyor Cepas, que aquest punt només es tracta d’un donar 
compte i no cal fer votacions. 

El Ple es dóna per assabentat de l’esmentada Sentència. Per tant i, 

Atès que ha estat notificada a l’Ajuntament, la resolució de 21 d’octubre de 2005, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, i recaiguda en el recurs 
número 200/2005-D, interposat per Convivència Cívica Catalana contra l’actuació de 
l’Ajuntament en relació a l’incompliment de l’article 3 de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, 
per la qual es regula l’ús de la bandera espanyola i el d’altres banderes. 

Atès que en la part dispositiva de l’esmentada Sentència es disposa:  
“SE DECIDE: Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso 
interpuesto, de conformidad con el artículo 51.1.c) de Ley Reguladora 
de esta Jurisdicción; sin costas.” 

Atès que l’article 51.1.c de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa 
administrativa diu: 

“El Jutjat o Sala, prèvia reclamació i examen de l’expedient 
administratiu, si ho considera necessari, declararà no haver lloc a 
l’admissió del recurs quan constés de manera inequívoca i manifesta: 

... 

c) Haver-se interposat el recurs contra activitat no susceptible 
d’impugnació.” 

Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona ha notificat la 
fermesa de la resolució de 21 d’octubre de 2005, a fi de procedir a l’arxiu del recurs. 

Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
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Acusar rebut i prendre coneixement de la resolució 21 d’octubre de 2005, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, i recaiguda en el recurs 
200/2005-D, interposat per Convivència Cívica Catalana. 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el regidor senyor Josep M. Guzman. 

 
4. Acordar, si procedeix, la cessió d’un solar a favor del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou CEIP 
Pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que aquesta proposta és la 
continuació de l’acord que es va prendre en un Ple anterior. En principi, era un conveni de 
cessió d’un solar per a la ubicació d’un nou CEIP. 

En aquest sentit el Departament d’Educació ha demanat que l’Ajuntament faci la cessió 
d’una finca situada en la prolongació del carrer Prat de la Riba, dintre del subsector sud, 
de la zona central, amb una superfície de 5.135,87 m2 a fi de destinar-la a la construcció 
d’un nou CEIP d’una línia ampliable a dues. 

El Departament d’Educació ha pres l’acord d’iniciar el parvulari en el curs 2006-2007 i, per 
això, ha destinat la quantitat de 900.000 €. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup està totalment 
d’acord amb la proposta, però tenint en compte que el terreny està en un lloc molt 
contaminat, encara que de fet ara està net, prega que es faci un seguiment d’aquesta 
superfície per evitar perills. 

La presidència remarca el fet que no hi havia indústries contaminants en el sector que 
s’està desenvolupant on hi va la futura escola, sinó que bàsicament estaven en la part de 
la zona de l’Escorxador, en què hi havia l’antiga Bendibérica, on hi havia punts conflictius i 
s’ha procedit a un procés de descontaminació i que hi haurà un seguiment. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup hi està totalment 
a favor. Aquesta nova estratègia de no signar convenis locals, a causa de l’acord que hi 
ha hagut amb la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis, sobre que es facin 
acords globals, CiU entén que és correcte, perquè és una manera d’englobar-lo i que 
funcioni més dinàmicament. Afegeix que esperen que es pugui acabar el més aviat 
possible. 

La presidència explica que el conveni està motivat perquè l’acord de les federacions 
municipalistes van dir de no signar acords individuals sinó generals amb ajuntaments i, 
per això, es torna a portar aquest punt al Ple, el qual ja hi havia anat en una sessió 
anterior. 

En aquests moments no se subscriu un conveni, sinó un document estandaritzat que se 
signarà per a les cessions de sòl per construir equipaments educatius amb el 
Departament d’Ensenyament. 

En aquests moments irrompen en la sessió dos manifestants, que reparteixen uns fulls en 
contra del tancament del Cargol Pelut.  
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A continuació, quan marxen els manifestants, pren la paraula el regidor del PP, el senyor 
Cepas i hi vota a favor. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup està d’acord amb 
la cessió del terreny al Departament d’Educació, perquè procedeixi el més aviat possible a 
la construcció de l’escola. 

Hi ha un acord anterior en el mateix sentit, no sap com pot quedar jurídicament, però 
hauria de preveure deixar sense efecte l’acord anterior, perquè sinó hi ha dos acords de 
Ple que diuen coses semblants, però no iguals. 

La senyora Martí explica que ha sortit a la premsa informació sobre la construcció 
d’aquesta escola. El NOPP pregunta per les necessitats escolars que preveu l’Ajuntament 
a l’inici de curs. Ho volen saber al més aviat millor, i que no es deixi la informació per a 
última hora quan hi ha el Consell Escolar, ja que a vegades té lloc al setembre, quan ha 
passat la preinscripció. 

Segurament l’Ajuntament té aquestes dades i seria interessant conèixer-les. Reitera la 
pregunta sobre quines previsions hi ha de les necessitats escolars de cara a l’inici del curs 
que ve. 

En les notícies publicades en el web del Departament d’Ensenyament i en algun mitjà 
d’informació especifica que la quantitat per a construir la nova escola és de 908.000 €. És 
un import molt petit per edificar una escola. Amb aquesta quantitat es podrien construir 
dues cases aparellades, per exemple, i dues cases aparellades no és una escola, per 
això, el NOPP vol saber què engloba i què es vol dir quan es diu que al setembre de 2006 
hi haurà una escola completa que funcionarà a la zona o no, perquè d’acord amb la 
informació que disposen no quadra la quantitat, el temps i que sigui per construir un 
col·legi complet. 

Reitera que el NOPP vol saber si es tracta d’un centre nou o d’un aulari. Si és un aulari, 
pregunta quantes aules té. Pregunta si serà un edifici o barracons, encara que amb el 
llenguatge políticament correcte, als barracons li diuen mòduls. 

Pregunta quantes aules estan previstes, perquè amb 908.000 € no es fan les aules de 
preescolar i les que es necessiten per primària. 

A la senyora Martí li agradaria tenir tota aquesta informació i no deixar-ho per al Consell 
Escolar, ja que tothom del Ple està interessat en el tema i que la informació que es trameti 
sigui molt exacta i concreta, perquè sinó l’únic que es fa és aparcar el tema, que pot 
esclatar al setembre. 

Si realment en aquest solar es construeixen tres barracons, serà bastant espectacular, 
perquè sense ànim d’ofendre ningú, aquella zona amb els blocs de la “tentación” i “El 
entorno” i tres barracons podria semblar Sta. Coloma de Gramenet als anys 70. Ho diu 
sense ànim d’ofendre ningú de Sta. Coloma de Gramenet, però seria molt lamentable. 

La senyor Martí indica que seria bo saber si són barracons o un aulari i quants hi ha. 

Intervé el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que aquest punt tracta sobre la 
cessió del terreny per a l’escola, però no hi ha cap problema en contestar les preguntes 
formulades pel grup del NOPP. 
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Explica que el Departament d’Educació ha previst 900.000 € per a la construcció d’un 
parvulari amb el cost esmentat i no per a la construcció de barracons. El Departament 
d’Educació parla de 2.400.000 €, aproximadament, per a la construcció del col·legi 
sencer. 

La necessitat que té el municipi és d’un parvulari que s’iniciarà al 2006-2007 i a partir del 
2008 es construirà la línia de primària. És una escola d’una línia ampliable a dues, que 
comporta el tancament de l’oferta educativa d’infantil i primària de Parets, amb les 
previsions que es tenen. 

La veritat és que serien un barracons molt confortables si la Generalitat destinés 900.000 
€ per només construir tres barracons, que no és el cas. 

L’acord del govern de la Generalitat és construir un parvulari en aquest sector, per un 
import de 900.000 € en el curs 2006-2007. 

La presidència indica que la intervenció de la senyora Martí és d’aquelles que fa la 
pregunta i se la respon, encara que ha dit que és sense ànim d’ofendre, fer les 
comparacions que ha fet el NOPP, no són gens adequades. 

El regidor d’Educació ja ha explicat que en aquell sector no es construiran dues cases 
unifamiliars. Creu que no hi ha la suficient seriositat quan es parlen d’aquests temes. La 
necessitat del municipi és la construcció del parvulari i després en el proper curs 2007-
2008 plantejar la continuïtat de l’acabament de l’escola. 

El parvulari s’edifica amb un tipus de construcció adequada, perquè entri en funcionament 
el més ràpidament possible i el Departament d’Ensenyament ha previst que es continuï i 
s’acabi l’escola al 2008. 

La presidència continua explicant que la cessió és d’una superfície de 5.000 m2 i està 
previst quan es desenvolupi el sector, que hagi més cessions d’equipaments en aquell 
espai a fi que l’escola no sigui d’una sola línia, sinó de doble línia. 

Es preveu en un futur que l’escola dintre d’uns anys sigui de doble línia per donar 
resposta a les necessitats educatives de Parets, amb la voluntat de planificar i 
desenvolupar la població amb els serveis adequats per continuar donant la qualitat de 
vida que sempre ha tingut el municipi. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que l’any passat les 
aules estaven totes molt plenes, per això volen les dades que han sol·licitat abans, ja que 
potser hi ha més necessitats que les de parvulari. 

D’altra banda, hagués estat bé que la informació donada a través dels diferents mitjans 
d’informació dels quals disposa l’Ajuntament haguessin estat en aquest sentit sobre què 
es construirà un aulari per a parvulari i que l’escola es farà més endavant. 

La senyora Martí manifesta que no ha dit que es construirien dues cases aparellades, s’ha 
entès malament, ha dit que amb l’import corresponent a aquesta quantitat era el possible 
construir dues cases, per tant, dos habitatges no són comparables a una escola. Només 
feia la comparació perquè el pressupost és baix i ara s’ha aclarit que és l’import 
corresponent a un parvulari. En un futur tindrà una línia o dues, però no saben les que 
tindran, ja que pot ser que mentre que es construeix el parvulari i s’acaba l’escola,  s’hagi 
canviat el sistema educatiu i les necessitat siguin unes altres. 
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Intervé el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que les dades de matriculació i 
d’alumnes a les aules es van passar als grups municipals en el seu moment i quan ho van 
demanar. 

En aquestes dades no hi havia cap alumne al municipi sense escola i tampoc cap 
augment de ratio. Parets té 8 alumnes de ratio i a petició de les famílies, perquè 
redistribuïts a les escoles hi ha espai de sobres per col·locar-los. 

En principi no hi ha cap problema. Hi ha molts municipis que sí que en tenen i de les 
quatres escoles que es construeixen al Vallès Oriental, les altres tres aquest any 
funcionen en aules prefabricades, al marge de la de Parets. En aquest cas, el 
Departament d’Educació directament construeix un parvulari sencer per donar resposta a 
la necessitat actual, el P-3. Si hi hagués un augment de la demanda en P-4 es donaria 
una altra aula. 

Tots els grups voten a favor.  

Per tant i, 

Vist l’expedient per a la cessió d’un solar a favor del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un nou CEIP. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 de novembre de 2005 va aprovar el 
conveni per a la cessió gratuïta del terreny destinat a equipament públic per a ús escolar, 
situat al subsector sud Zona Central. 

Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 de novembre de 
20005, sense que contra aquest s’hagin formulat al·legacions. 

Atès que el Departament d’Educació i les entitats municipalistes han acordat les clàusules 
que han de contenir els acords dels plens municipals, i evitar així la formulació de 
convenis individualitzats per cadascuna de les cessions. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Cedir gratuïtament  el domini de la finca que es descriu registralment d’aquesta 
manera, a favor de la Generalitat de Catalunya: 

“Urbana. Terreny destinat a equipament públic per a ús escolar, situat 
al subsector Sud Zona Central del terme municipal de Parets del 
Vallès, que ocupa una extensió de CINC MIL CENT TRENTA-CINC METRES AMB 
VUITANTA-SET DECÍMETRES QUADRATS”  

Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Parets del Vallès  en el Registre de la 
Propietat de Mollet del Vallès, al tom 3085, llibre  308, secció Parets del Vallès , foli 157, 
finca 11232, inscripció 1. 

2. La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la seva 
construcció i/o ús per a tal finalitat.  

Als esmentats efectes, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el 
termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé 
objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els 
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termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de patrimoni de les entitats locals de Catalunya. 

En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les instal·lacions i  les 
construccions existents sobre la finca a favor de l’Ajuntament  de Parets del Vallès 
transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en Registre de la 
Propietat de la cessió acordada. 

La reversió  de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que 
faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent. 

3. La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà ser dut a 
terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant  qualsevol negoci 
jurídic, si bé la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament  la 
Generalitat de Catalunya. 

El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb abastament 
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient 
per a l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així 
com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser 
necessari -, i el vial que dóna davant del solar es trobarà pavimentada la calçada i tindrà 
encintades les voreres; i correspondrà l’Ajuntament cedent l’adopció de les mesures 
necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost 
o càrrega per aquest. 

Tots els impostos i les taxes derivades de la construcció, instal·lació i obres del centre 
docent gaudiran de les exempcions i les bonificacions previstes al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, i en les ordenances fiscals municipals.  

4. En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, directament o a través 
de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, així com 
de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu. 
L’Ajuntament assumeix les  despeses corresponents a la vigilància, neteja,  
subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas que se’n disposi, 
així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar 
ordinària, com ara bombetes, reposició de vidres trencats , etc.). 

5. Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de l’AMPA 
del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho sol·licitin a 
l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels 
edificis dels centres docents públics.  En cas de sol·licituds diferents a les anteriors, per a 
realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament escolar 
s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 

6. Es faculta l’alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en aquest acord. 
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5. Aprovar, si correspon, el Plec de clàusules econòmiques administratives i 
tècniques, que haurà de regir la concessió de la gestió urbanística integrada 
del Sector UP- 5 i convocar concurs públic 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que 
amb l’objecte de poder desenvolupar el sector circuit tal i com ho preveu el Pla 
d’ordenació urbana de Parets i aleshores poder donar una major celeritat al procés 
urbanístic d’aquest sector, per tal de cobrir les demandes del sòl industrial en el municipi i 
afavorir aquells aspectes que permetin contribuir a l’abaratiment dels costos de les 
despeses urbanístiques i de la seva repercussió en el valor dels terrenys edificables, 
proposen per a la seva aprovació inicial, el Plec de clàusules tècniques i administratives, 
que haurà de regir la concessió urbanística integrada d’aquest espai. 

Dir que aquest model, la gestió integrada, està previst en la nova Llei d’urbanisme com un 
sistema de desdoblament del territori. 

L’execució urbanística integrada pel sistema de reparcel·lació, mitjançant la modalitat de 
cooperació, que proposen per aquest sector, s’ha de realitzar segons les condicions 
establertes en el present plec i s’ha de gestionar incloent totes les actuacions que 
requereix un procés com aquest, sent preceptiu per a cadascuna de les actuacions, 
l’aprovació corresponent per part de la figura de govern que correspongui. 

El procés ha de preveure la redacció i la presentació davant de l’Ajuntament d’un Pla  
urbanístic del sector amb les directrius que marca el Pla general d’ordenació urbana del 
municipi, i tots els documents urbanístics necessaris per al seu desenvolupament. 

Ha de preveure la redacció del Projecte d’urbanització, reparcel·lació i taxació, si fos 
necessari. 

Ha de preveure l’execució de les obres d’urbanització establertes en els documents 
annexos d’aquest expedient que determinen uns costos preestablerts sobre les diferents 
actuacions d’aquestes obres. 

Ha de preveure també l’estudi previ de les edificacions requerit per a la concreció 
volumètrica, parcel·lària i arquitectònica, materials i definició de façanes que quedarà 
inclòs com a normativa del Pla urbanístic. 

I el contractista ha d’assumir la gestió urbanística d’aquest sector entesa com el conjunt 
d’actuacions d’impuls, tramitació i administració dels instruments de gestió urbanística, 
fins a la transformació de l’ús del sòl i la seva urbanització. 

A destacar, que estableixen en aquestes bases, un termini màxim de 48 mesos per a 
l’execució de tots els processos. 

Que no es pot produir cap revisió de preus durant el termini establert per a la seva 
realització, tret de circumstàncies anormals tal i com determina el text del document. 

Que s’estableix una garantia provisional de 60.000 €, cosa que han pogut veure a 
l’expedient. 

Que l’equip tècnic format, com a mínim, per un arquitecte superior, un enginyer i un 
advocat o llicenciat en dret, tots amb capacitat legal per a exercir i amb solvència 
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contrastada en l’àmbit de l’urbanisme, s’integrarà un director del projecte nomenat per 
aquest Ajuntament. 

Que les despeses corresponents a les tasques de gestió urbanística, incloses les 
despeses de la gestió econòmica del desenvolupament urbanístic realitzada per 
l’Ajuntament, amb un pressupost del 2% del preu d’adjudicació, fins a la seva finalització, 
aniran a càrrec del concessionari. 

Que com a contraprestació de la concessió administrativa es valorarà una aportació 
econòmica en concepte de cànon a favor de l’Ajuntament perquè aquesta es destini a les 
obres d’urbanització o perquè ajudin a les obres d’urbanització. 

I finalment, aclarir, en un marc més polític, que la gestió econòmica que es derivi de la 
venda d’aquest 10% de titularitat municipal en el sector circuit, contribuirà en bona mida, 
sobre la inversió que es proposen realitzar aquest any, en la construcció de la residència 
per a la gent gran i centre de dia de Parets. 

A continuació pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i s’absté en la votació. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i puntualitza el fet de la pressa en presentar 
aquest Plec de clàusules per tirar endavant el nou sector. Era conegut que el sector 
estava previst, però no tenien la percepció que fos tan urgent tirar-lo endavant. 

CiU en aquests moments no té les dades i no poden valorar correctament l’argument 
utilitzat per l’equip de govern sobre la demanda existent de sòl industrial.  

És cert que és necessari el 10% dels aprofitaments que pertoquen a l’Ajuntament i com a 
patrimoni del municipi entenen i valoren que s’hagi dit que es destina bàsicament a la 
residència. 

D’altra banda, el Plec de clàusules és difícil d’entendre tècnicament, perquè no han vist 
cap estudi que permeti saber si hi ha una demanda important de sòl industrial al municipi, 
per això el vot serà d’abstenció. 

Aquest és un punt important a desenvolupar, però no entenen que s’hagi de fer tan 
ràpidament i que hi hagi aquesta pressa per fer-lo. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i respon que no és una qüestió 
d’urgència, ni de pressa, simplement que l’Ajuntament té dades de la demanda de sòl 
industrial, perquè els sector econòmics venen sovint a l’Ajuntament per demanar 
informació sobre les previsions de la corporació sobre l’assentament d’empreses, algunes 
de caràcter molt interessant, cosa que ha de tenir una resposta. 

D’altra banda, la urgència ve determinada perquè l’equip de govern té un projecte molt 
important com és la residència per a la gent gran, i aquesta operació contribuirà a què 
sigui una realitat. 

Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Cepas, i vota a favor de la proposta, ja que 
d’aquesta manera es podrà construir la residència d’avis i centre de dia, a més s’ubicaran 
al poble més indústries, que contribuiran a minvar la taxa d’atur, tot això, sempre que 
l’Ajuntament ho controli i vigili que les empreses agafin un percentatge de persones de 
Parets. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i farà un conjunt de consideracions; en 
primer lloc, comenta que el sector Circuit, que està ubicat entre la C-17, Nutrexpa, el 
Circuit i la carretera que va cap a Granollers, és una zona que en el Pla general de 1985 
estava qualificada com a sòl no urbanitzable i el Pla del 2001 el va qualificar 
d’urbanitzable industrial. Només fa aquesta apreciació, no perquè tingui cap valor, sinó 
per aclarir que a vegades s’ha dit que el Pla del 2001 era un Pla de contenció i no és així, 
ja que el Pla del 2001 és un Pla d’urbanisme extensiu i aquesta és una prova,. 

La superfície d’aquesta zona industrial és de 18 hectàrees, per tant, és una superfície 
important i les bases que avui s’aproven són una previsió de la pròpia llei de fer aquests 
sistemes d’adjudicació. És un sistema que no comparteix el NOPP, perquè es tracta de la 
privatització de la gestió urbanística. 

Amb aquest Plec de condicions s’encarrega la redacció d’un Pla parcial, la gestió, que es 
redacti el Projecte de reparcel·lació, la gestió i que redacti el Projecte d’urbanització i la 
gestió, per un import bastant considerable, de més de 4.000.000 €. Naturalment que 
aquests tres respectius instruments urbanístics els ha d’aprovar l’Ajuntament, però tot el 
que és la gestió, que és complicada, però important i que pot aportar molts beneficis 
socials al poble segons el tipus de desenvolupament que es porti amb aquestes tres 
figures, el NOPP entén que privatitzar-lo i externalizar-lo és un gran error i que un 
Ajuntament d’esquerres no ho hauria de fer mai, perquè la millor política social es fa a 
través de l’urbanisme, perquè a través de l’urbanisme es poden aconseguir espais 
importants de cessió de tot tipus. Per tant, externalizar això és un error important. 

D’altra banda, el termini d’execució està previst en 48 mesos, o sigui, 4 anys, cosa 
impossible de creure, per això emplaça als presents d’aquí a 4 anys per tornar a parlar del 
tema. 

Indica que tots els temes de gestió urbanística són lents i és bo que ho siguin, perquè 
permet avaluar el procés i intentar fer-ho possible per a tothom, és a dir, per als 
propietaris, per als promotors i per a l’Ajuntament. 

La senyora Martí continua explicant que les màximes garanties del procés urbanístic és 
que el procés el porti l’Ajuntament, tal com ho ha fet altres vegades. 

El NOPP no entén la pressa i la prioritat en adjudicar i tirar endavant el Pla respecte a 
d’altres. 

Tampoc entenen ni ho troben justificat que es vulgui vincular que el projecte es tira 
endavant perquè amb l’aprofitament mitjà que s’obtindrà es pagarà la residència. No és 
una excusa gaire bona, i necessita una contextualització millor, perquè la residència 
sembla que es tira endavant.Ara, i en aquests moments, es parla d’obtenir el mínim 
resultat d’aquí a 4 anys. No s’han d’enganyar, és així. 

El NOPP entén que aquesta vinculació no és del tot encertada, també planteja que tot just 
fa un any es va constituir la societat Habitaparets. Una societat que no va passar de 
l’acord inicial. El NOPP va presentar al·legacions, que no s’han contestat i el tema ha 
quedat paralitzat. 

El NOPP ja va dir que no compartia el tema de la societat Habitaparets, perquè no 
funcionaria, però l’equip de govern ho va aprovar inicialment, perquè pensava que 
l’empresa funcionaria des del punt de vista de la gestió urbanística i de la gestió dels 
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habitatges de protecció oficial, però ara s’ha paralitzat el procés de l’Habitaparets i 
s’engega un altre d’externalització. Això requereix una explicació, perquè si hi ha un acord 
de Ple, que crea una societat per gestionar i promocionar els habitatges de protecció 
oficial i per fer gestió urbanística, el NOPP ja va dir que no era un sistema prudent, però 
en tot cas, les bases sí que ho diuen, i pregunta per què es canvia el sistema i apareix en 
el Plec de clàusules i caminen per aquest altre camí i es deixa el tema d’Habitaparets 
penjat o és que el tema d’Habitaparets era només un acord de Ple que pretenia efectes 
de tipus mediàtic. Per tant, per les raons que han donat, que són bastants, votaran en 
contra. 

Intervé la presidència i explica que en l’últim Ple ordinari va comentar que per saber on 
som s’ha de saber d’on venim. 

La presidència té molt clara una cosa, i ho ha de dir amb tota precisió. La senyora Martí 
ha començat la intervenció dient una falsedat, ja que recorda que quan la presidència era 
regidor d’Urbanisme es va aprovar la requalificació d’aquest sòl en l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de 25 de juliol de 1989, i es va plantejar la modificació puntual del Pla 
general per canviar la requalificació del sòl del sector Nutrexpa. 

No és que s’hagi requalificat al 2001, sinó el 25 de juliol de 1989, data en què ell era 
regidor d’Urbanisme i va ser un dels temes que es va tractar paral·lelament amb la 
voluntat de buscar una alternativa a la Interpolar. 

El 25 de juliol de 1989 es van debatre dos temes: l’estudi d’una possible alternativa a la 
Interpolar i la requalificació i modificació puntual del planejament. 

La presidència explica que comença a estar cansada. Un ha de ser conseqüent i coherent 
amb els diferents plantejament, per lleialtat institucional i perquè compartia la gestió, però 
quan reiteradament es diuen coses que no s’ajusten a la realitat, falsedats, en aquest cas, 
un ha de dir el que pensa i no el que toca. 

Torna a insistir que no és cert el que ha dit la senyora Martí, ja que la requalificació 
d’aquest sòl es va aprovar en la Comissió d’Urbanisme de 25 de juliol de 1989. El 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va acceptar la proposta 
de l’Ajuntament, consistent en requalificar els terrenys del sector urbanitzable industrial 
Nutrexpa i es requeria per al desplegament la redacció d’un Pla parcial d’ordenació en 
què constés de forma detallada l’assignació dels usos a diferents illes en les condicions 
d’ordenació de l’edificació i de la compatibilitat dels diversos usos entre si. 

La presidència continua explicant que fins i tot es va convocar un Ple sobre l’aprovació 
inicial d’aquest planejament, en què es va discutir en el seu moment, que es vinculava a 
tot el desplegament posterior que va haver-hi amb el canvi de terme de Montmeló. 

L’Ajuntament va aprovar en aquesta sessió plenària l’aprovació inicial del planejament del 
Pla del sector Circuit, que venia de 1986. És a dir, que cal tenir memòria en aquest sentit i 
torna a insistir que convindrà, d’aquí en endavant, comentar algunes coses per saber què 
es fa ara i d’on venen. 

D’altra banda, l’Ajuntament té un model de desenvolupament dinàmic, perquè està en un 
moment de transformació, ja que Parets està molt ben comunicat, en una cruïlla de 
camins i amb un desplegament important de la comarca i el municipi no és aliè a aquest 
procés. 
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L’equip de govern planteja en aquests moments el desplegament de sòl industrial per a un 
model de progrés econòmic i social. 

La premura ve donada per buscar l’equilibri amb els models territorials, d’una banda, el 
desplegament urbà i, d’altra, el desplegament econòmic industrial. 

La presidència indica que s’ha de tenir en compte el següent: primer, que no hi ha sòl 
industrial en el sector de la comarca i que la ubicació d’aquest sòl està molt ben situat 
estratègicament, amb un planejament, al qual després es referirà. 

Segon, el progrés econòmic  comporta la instal·lació d’indústries,  i el nostre poble està en 
una situació privilegiada i això comporta que en aquest moments Parets  té una vocació 
industrial molt important i l’equip de Govern ha fet una aposta per aquest 
desenvolupament industrial i econòmic perquè això comportarà alhora un progrés social.  

La presidència indica que respecte al tema de l’externalització, ha de dir que no s’ajusta a 
la realitat perquè el sistema  de gestió és de cooperació. 

Els regidors saben que hi ha dos sistemes de gestió, el de cooperació, que controla 
l’Ajuntament i el de compensació, que el desenvolupen els propietaris. El sistema de 
gestió que es proposa és el de cooperació i significa que el control el continua tenint 
totalment l’Ajuntament. 

La nova Llei d’urbanisme ha adoptat nous models d’instrument per al desenvolupament 
de diferents sectors del planejament i aquest n’és un, que s’anomena gestió integral. En 
aquests moments es desenvoluparà un sector prioritari per l’aposta que fa l’equip de 
govern de sòl industrial. 

De la gestió integral s’aconsegueix acotar els terminis i un control més directe. 
L’Ajuntament tindrà el control econòmic, el control de planejament i el control de 
l’execució. 

L’Ajuntament amb el nou sistema de concessió i mantenint el control, aconseguirà que les 
empreses que es presentin a la concessió aportin un cànon que pot contribuir als costos 
d’urbanització que li corresponen per la cessió del 10%  d’aprofitament mig, podent rebre’l 
sense cap càrrega d’urbanització.  

La presidència explica que l’aprofitament mitjà donarà suport a l’acabament de la 
residència d’avis i centre de dia. En el proper punt es proposa la concertació d’un préstec 
per a l’inici del projecte de la residència i esperen continuar treballant en el procés de 
subvencions i altres formes de finançament.  

D’altra banda, creu que és excessiu un termini màxim de 48 mesos per a l’execució de 
tots els processos, i fins i tot diria que si el planejament es desenvolupa de manera 
continuada per fer les obres d’urbanització, en 48 mesos hi ha temps suficient per 
desenvolupar-les i de ben segur dintre d’aquest període de temps els regidors queden 
emplaçats per comprovar si és possible o no. 

Quan es desenvolupi la reparcel·lació del sector, l’Ajuntament rebrà les parcel·les o la 
seva titularitat a fi de desenvolupar el planejament. 

D’altra banda, és veritat que l’urbanisme ajuda a fer política social de sòl, però 
malauradament aquest Ajuntament durant molts anys, poc sòl ha comprat. En altres 
circumstàncies comentarà el tema més àmpliament. 
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Hi ha dues maneres de fer política de sòl, una comprant-lo. L’Ajuntament des de la 
instauració de la democràcia hauria d’haver invertit més en la compra de sòl. I la segona 
opció és la creació de nous sols urbans i industrials, que permetin tenir sòl amb el 10% 
per fer política social i d’habitatge. 

Respecte a l’empresa Habitaparets, és veritat que es van plantejar uns estatuts per a 
desenvolupar una empresa amb l’objectiu principal de l’habitatge i això s’haurà de fer. 

Algun grup polític ha manifestat que l’Ajuntament no té sòl urbà per a construir habitatges. 
Ha de dir que l’Ajuntament en té i molt. En el sector de Can Fradera, l’Ajuntament té 
18.000 m2 propis que amb les cessions d’un 50%,  representen 9.000 metres de sostre 
nets, que permetran a l’equip de govern aconseguir ,enguany, desenvolupar la política 
d’habitatge que vol portar a terme. 

Quan es porti a aprovació, el planejament del Pla parcial de Can Fradera, que ja està 
adjudicat, també portaran l’empresa per gestionar els habitatges. 

La presidència torna a insistir que quan diguin quelcom, han de ser coherents amb els 
plantejaments que s’han fet i no s’han de dir coses que no són certes, ja que no és adient 
ni adequat. 

Respecte a la pressa, torna a insistir que la voluntat de l’equip de govern és destinar sòl 
industrial per continuar la política urbanística. 

La presidència no vol pensar que aquests elements confonen a la representant del NOPP, 
ja que la senyora Martí confon dades i no es recorda que la requalificació d’aquest sòl es 
va aprovar en la Comissió de 25 de juliol de 1989, en comptes del 2001.  

Últimament la senyora Martí està molt obsessionada amb alguns temes i possiblement 
aquesta obsessió no l’hagi fet adonar-se que al 1989 es va aprovar la modificació del Pla 
general per requalificar aquest sòl com a industrial. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i replica que sí que es recordava, perquè 
té bastant bona memòria. És típic del grup socialista fer acusacions contra ella, de 
falsedats, d’obsessions, d’insults... És una tàctica que han adoptat i que reiteren Ple 
darrera Ple.  

La presidència manifesta que no se l’ha insultat. 

La senyora Martí indica que a l’últim Ple se la va insultar i no es van retirar els insults. 

La presidència explica que a l’últim Ple va haver una certa pujada de to, i es va dir  a 
l’equip de govern que no tenien vergonya i d’altres paraules, que van pujar la temperatura 
de la sessió, però insisteix en el fet que s’han de centrar en el debat i en la discussió 
concreta i puntual del punt i no s’han de fer referència a coses que s’ajusten i no són 
adequades. 

La senyora Martí indica que com estava dient abans, sembla que l’equip de govern ha 
adoptat la postura que cada vegada que el NOPP intervé, sobretot, quan intervé ella 
intenten acusar-la de falsedats i  d’obsessions, és a dir, que hi ha un intent de 
desqualificació de la seva persona. 

Ha de dir que l’equip de govern tindrà bastant feina en fer això, perquè primer tindran 
feina a fer-ho i segon, perquè no la trobaran en les rèpliques, ja que la democràcia es 
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fonamenta en la contrastació d’idees i de propostes i no en la contrastació d’exabruptes. 
En cada Ple li dediquen a la seva persona uns quants exabruptes, els quals consten en 
acta i aniran fent. Segurament això és molt avantatjós per al NOPP, perquè vol dir que 
toquen el voraviu i quan es toca el voraviu es reacciona. Quan es diuen veritats grosses o 
presenten en el Ple propostes concretes, no reben de l’equip de govern la corresponent 
rèplica i els corresponents arguments per desmuntar-les, cosa que ha passat amb unes 
quantes intervencions. 

La senyora Martí repeteix que la memòria la té bastant bona, pot fallar, però d’obsessions 
no en té, en principi més que les que pot tenir qualsevol dels que s’asseu en aquesta 
taula, perquè són humans i creu que han d’intentar respectar el llenguatge. Ella ho intenta 
fer  i no és de rebut que a cada Ple es busqui un punt de l’ordre del dia per atacar a la 
seva persona i per intentar difamar els arguments que hagi pogut dir. 

Reitera que té bona memòria i només ha dit a l’inici de la intervenció que el Pla de 1985 
era sòl no urbanitzable. Que després van haver-hi modificacions no ho ha dit ella, sinó la 
presidència. 

Quan l’alcalde diu que estan cansats, ha de dir que quan un està cansat el que ha de fer 
és descansar, perquè no hi ha cap més solució ni cap més camí. 

El NOPP té propostes, opinions i comenten la visió dels temes que es plantegen al Ple, 
cosa que faran estigui cansat l’equip de govern o no. Hagin descansat o no. 

És claríssim que és una externalització el tema que es porta avui a l’ordre del dia, ja que 
és una adjudicació externa. Pregunta per què es diu que no és una externalització si nó 
és veritat, ja que s’adjudica tot un procés que normalment el porta el propi Ajuntament. 

Quan es manifesta que es vincula l’aprofitament mitjà a la residència, no deixa de ser un 
futurible, perquè el resultat previst de l’adjudicació serà d’aquí a quatre anys. S’haurà de 
veure si realment la previsió està calculada i previst l’ensamblatge entre totes dues 
qüestions. 

Quan es diu que l’Ajuntament no ha comprat sòl, ha de dir que tots els ajuntaments, en 
general, poden comprar sòl, però les economies no solen ser gaire  elevades per 
comprar-ne, però l’Ajuntament sí que té la capacitat de la gestió urbanística i de fer una 
bona gestió urbanística, que és el sistema millor, el més bo i el més pràctic per adquirir 
sòl. 

La senyora Martí indica que no es poden barrejar temes d’externalització de serveis, de 
compra de sòl i de la residència d’avis, ja que intenten barrejar i confondre bastants 
assumptes. 

El NOPP creu que aquesta adjudicació és una externalització clara i hi estan en contra, 
perquè tot el procés de gestió urbanística per intentar aconseguir el màxim de benefici per 
al municipi, per aconseguir sòl, ja sigui en forma d’equipaments, de zones verdes o en 
forma d’aprofitament mitjà, només hi ha la possibilitat de seguir-lo i vetllar-lo a través d’un 
seguiment constant, entre altres coses, perquè el mercat immobiliari i fins i tot en el 
moment de la reparcel·lació s’han de valorar els solars amb un preu de mercat. Aquest 
valor de mercat s’ha de vigilar i s’ha de tenir en compte, perquè és lògic que els promotors 
guanyin els seus diners, però també és lògic que l’Ajuntament aprofiti tota la capacitat que 



 

  
                               
 

 Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: info@parets.org - http://www.parets.org – http://www.parets.cat 

16

li dóna la Llei d’urbanisme per aconseguir-lo, cosa que s’ha de fer a través d’un seguiment 
molt acurat i proper. 

Aquest invent i l’adjudicació potser sortirà molt bé, però no deixa de ser un efecte 
d’externalització que el NOPP no comparteix, perquè una bona gestió urbanística 
representa un efecte important en el benefici social. 

Intervé la presidència i matisa que està cansat d’escoltar mentides que no s’ajusten a la 
realitat, però també ha de manifestar que això el motiva i està molt il·lusionat en continuar 
refermant el plantejament i el model de l’equip de govern en el qual treballen. Això sí, està 
cansat d’escoltar  paraules i afirmacions demagògiques i que no s’ajusten a la realitat, 
però reitera que això el motiva i l’il·lusiona per a tirar endavant i sobretot que aflori la 
veritat dels temes. 

Pel que fa a les adjudicacions, explica que l’Ajuntament ho adjudica tot i si tot el que 
adjudica l’Ajuntament és externalització, doncs és així. Pregunta si adjudicar una obra és 
externalitzar o adjudicar. Aquí hi ha un matís molt important i és que l’Ajuntament continua 
tenint el control, ha d’aprovar el planejament i els preus de compensació, porta el control 
econòmic i les figures de desenvolupament. O sigui, que l’Ajuntament porta el control i la 
tutela del procés. Una altra qüestió seria si el sistema fos de compensació, ja que quan hi 
ha aquest sistema són els propietaris qui el desenvolupen i plantegen a l’Ajuntament els 
preus de compensació, però el que es proposa en aquest cas és el sistema de 
cooperació, que és el sistema de control que té l’Ajuntament. 

La Llei de gestió integral permet avançar i fer la concessió de tot un procés a fi de 
desenvolupar-lo de la manera més ràpida i eficaç per aconseguir els dos objectius que ha 
comentat. El primer, obtenir més sòl industrial, cosa que per al municipi és bo i convenient 
per al seu progrés econòmic i és l’aposta que s’ha fet; i en segon lloc, aconseguir sòl 
municipal per continuar amb la política social i si es pot es faran altres inversions i 
concessions de sòl per obtenir nou patrimoni. 

La presidència continua exposant que no és externalització, sinó la concessió d’un procés 
urbanístic de gestió integral, que l’Ajuntament controlarà i vetllarà pel control econòmic del 
planejament i, evidentment, per l’execució de l’obra. 

Pren la paraula, el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el seu grup s’ha 
cenyit exclusivament a la qüestió de l’externalització i explica que hi ha una diferència ben 
clara, i per molt que es digui que l’Ajuntament tutelarà, controlarà els diners i les 
despeses, el que cal és revisar el Pla general per veure un nou model de Parets, d’acord 
amb el funcionament de l’actual economia globalitzada, en què cada vegada menys les 
indústries estan situades en els municipis, i predomina i es tendeix cap a l’augment 
d’empreses de serveis personals i de totes aquelles societats que poden arribar a donar 
lloc a una millor qualificació i habilitació als empleats i de la gent que treballa encara la 
terra. 

A més, de tots els serveis que s’acostumen a donar a les empreses, s’ha d’incidir d’una 
manera ben clara en el creixement col·lectiu comú entre empreses de serveis i el 
desenvolupament de les persones, que en aquest moment estan dintre de les empreses 
de servei com a empleats purament i exclusivament sense qualificació. S’ha de tendir a 
una de les possibilitats més clares que és l’imbricació dels sòls urbans i industrials, on les 
indústries de serveis es puguin instal·lar, però imbricant l’urbà i social. 
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És una línia i una decisió política que l’Ajuntament dóna a una empresa que gestionarà 
com repartir els terrenys i com modelar les parcel·les, cosa que necessita d’un canvi 
profund de visió de com els pobles en un futur es relacionaran entre el coneixement, els 
serveis, l’aprenentatge i el treball de la terra, i encara que es torni a dir la caseta i l’hortet, 
moltes vegades es tornarà a tenir uns espais per al propi desenvolupament d’una manera 
diferent de posar el lleure a rendir en la terra. 

Aquestes qüestions s’han de tenir present i l’equip de govern les ha posat sobre la taula, 
l’únic que han fet ha estat parlar sobre  alguna empresa que gestionarà com repartir 
coses, quan el que es necessita és un canvi model. 

L’equip de govern ha discutit assumptes de fa 20 o 25 anys, quan el que cal és mirar cap 
al futur. El Ple decideix temes de futur i no qüestions de posar una parcel·leta en un Pla 
antic, quan el que s’ha de fer és canviar el Pla. 

Intervé la presidència i manifesta que el senyor Morguí ha fet alguna reflexió bastant 
profunda, cosa que diu honestament, però en aquests moments es planteja un procés de 
concessió d’un punt determinat. El senyor Morguí ha barrejat l’urbà amb l’industrial i 
l’agrícola. Trobar aquest equilibri és complex. De sempre, l’Ajuntament ha plantejat que 
del riu cap a la zona de l’antiga  N-152 fos industrial i no barregessin la indústria amb la 
zona urbana. 

Moltes persones que venen a Parets manifesten que el model és encertat i ordenat. El 
senyor Morguí proposa uns altres plantejaments, però el model a seguir és que des del riu 
a la zona de l’antiga N-152, sigui industrial i la resta de l’espai, zona urbana, amb el gran 
pulmó verd que representa Can Serra i el jardí que és Gallecs. 

Si es fa una similitud de Parets amb un habitatge, els fonaments del municipi és la 
indústria, que dóna la base per al progrés econòmic i social de Parets. 

La part general de l’habitatge és la zona urbana, amb un gran espai verd, com Can Serra, 
que és el menjador i lloc de relació i Gallecs és la zona de jardí.  

No hi està d’acord amb el model urbanístic de la caseta i l’hortet. És un element que s’ha 
estudiat i que en el seu moment era possible, però el consum de sòl que comporta és molt 
ampli i difícil d’aconseguir a la zona del Vallès Oriental, a causa del fort desenvolupament 
industrial i urbà. Difícilment es pot plantejar el model de la caseta i l’hortet, ja que 
consumeix molta superfície i és un sistema difícil de sostenir amb els serveis, ja siguin 
urbans o de mobilitat. 

Cada vegada més, s’entra en el debat del desenvolupament horitzontalment i el 
creixement en superfície o vertical. És un dels debats que molts urbanístics estan 
desenvolupant al país. 

Comparteix algunes de les reflexions exposades pel senyor Morguí. Creu que s’havia 
d’explicar l’anàlisi de la concessió i haurà temps més que suficient per a parlar dels 
models urbanístics que es puguin desenvolupar. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el representant d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i respecte a 
les darreres reflexions arran de la intervenció del senyor Morguí com de l’Alcaldia,  
manifesta que comparteix la necessitat de seure amb tranquil·litat en algun moment, 
perquè és la millor forma de reflexionar i de veure com s’ha de repensar el futur, però 
aprofita la intervenció per situar bàsicament el que avui toca, que és prou important. 
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Des del respecte, intentarà no partir cap atac d’incontinència verbal, però intervindrà des 
d’una absoluta memòria històrica, cosa que vol deixar clar des d’un bon principi. 

Explica que ICV-EA quan es va aprovar el Pla anterior i l’actual, discrepava en el fet que 
aquella zona fos industrial, perquè sempre havien defensat que fos agrícola. Recorda a la 
sala que el 25 de juliol de 1989 ICV-EA no estava en el  govern i no va participar en la 
decisió de requalificar la zona, i ara és la que es té i és una zona industrial i avui es porta 
a la taula una eina per a desenvolupar un nou sòl industrial en un municipi com Parets, en 
un moment puntual en què la demanda de sòl augmenta i, per tant, la reparcel·lació i la 
urbanització del sector Circuit ha de ser un instrument que serveixi per a possibilitar la 
instal·lació de noves indústries a la localitat.  

En aquest sentit, el tema és prou important per si mateix. Explica que la pressa en 
desenvolupar aquest sector, que ha interpretat algú, és a causa de la demanda, i l’alcalde 
en les seves intervencions, s’ha referit abastament i ha quedat prou explicitat. 

Respecte a la proposta concreta ha de dir que la Llei d’urbanisme preveu la modalitat de 
reparcel·lació de cooperació, que és la que es desenvoluparà mitjançant la concessió de 
l’execució urbanística integrada. 

En dates anteriors, a l’actual com la del 29 de setembre de 2005, la Junta de Govern va 
acordar el desenvolupament del sector, justament per aquest procediment i en la Junta de 
Govern posterior del 19 de gener de 2006 va aprovar definitivament el Projecte de bases 
per regir aquesta concessió. 

Avui realment s’està discutint el Plec de clàusules que regirà la concessió. Clàusules que 
han redactat els serveis tècnics municipals, que se sotmetran a informació pública, a fi 
que tothom en tingui coneixement i puguin fer les al·legacions i manifestacions que 
considerin oportunes, que han de permetre, una vegada aprovades, definitivament 
procedir a la gestió urbanística integrada de tot el sector. 

Com s’indica en el Plec de clàusules, que tots han tingut l’oportunitat de llegir, l’article 1r 
diu que la finalitat del contracte consisteix a  executar el planejament urbanístic del Sector 
UP-5, mitjançant la concessió de la gestió urbanística per tal de donar major celeritat al 
procés urbanístic, i cobrir les demandes de sòl industrial en el municipi, i afavorir aquells 
aspectes que permetin contribuir a l’abaratiment dels costos de les despeses 
urbanístiques.  

ICV-EA no és gaire partidària per definició de deixar en mans de la iniciativa privada les 
qüestions de responsabilitat de l’Administració, però en aquest cas tenen molt clar que si 
es vol fer bé i de pressa estan convençuts que la gestió integral és precisament la major 
garantia d’eficiència. 

Des de la redacció dels primers avançprojectes es preveu la prèvia supervisió sempre del 
serveis tècnics municipals. En concret a l’apartat vuitè del Plec de clàusules es detallen 
totes les prerrogatives i les facultats de vigilància per part d’aquesta Administració 
municipal. 

En resum, el Plec de clàusules assegura en tot moment la tutela i el control permanent de 
l’Ajuntament, cosa que ha indicat en l’exposició inicial el regidor d’Urbanisme i ho ha 
reiterat l’alcalde en una altra intervenció. 
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Dit això, i en un altre ordre de coses, també s’ha manifestat en algunes altres 
intervencions la voluntat d’aquest govern d’utilitzar l’aprofitament mitjà resultant de la 
urbanització per finançar parcialment la construcció de la residència d’avis i centre de dia. 

O sigui, que l’Ajuntament no té pas la voluntat de muntar fàbriques al sector Circuit, però  
aconseguirà tenir un capital que servirà per finançar inversions, la residència en concret, 
que socialment és prioritària per al municipi. 

En el Plec de clàusules s’estableix que el concessionari pagarà a l’Ajuntament un cànon 
com a contraprestació econòmica. En definitiva, el Plec de clàusules preveu importants 
avantatges per a l’interès col·lectiu del municipi, per això, el vot avui serà a favor de 
l’aprovació. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica que reiterarà algunes de les 
explicacions. ICV-EA ha tornat a exposar de manera clara les justificacions del model 
proposat. 

És veritat que l’Ajuntament posa per primera vegada en pràctica aquest model 
d’adjudicació, però també és cert que és un model que preveu la nova Llei d’urbanisme, i 
si ho preveu aquesta, s’ha d’entendre que no és dolent. 

S’ha tingut molt en compte la manera de controlar cada procés de l’actuació en el Circuit, 
en el moment de decidir-se per aquest model  

L’equip de govern entén que l’Ajuntament no perd en cap moment el control del procés i el 
convenç el sistema i les anàlisis realitzadess porten cap aquesta direcció. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que perquè ningú cregui que improvisen, ha de dir 
que estan complint el seu compromís. L’equip de govern va preveure el Pla d’actuació de  
mantenir la zona en l’actual sexenni i així ho estan fent. Per tant, el sector Circuit i com 
Can Fradera es desenvolupa en el primer sexenni, d’acord amb el compromís adoptat al 
Ple. Aquesta és una apreciació important a tenir en compte. 

Els models de cadascun dels partits polítics són diferents i, per això, estan en grups i  
forces diferents, encara que sempre és positiu recollir les apreciacions i les observacions 
que calguin i respectar, òbviament, aquelles sensibilitats, models i recomanacions que 
des d’una opció política es fan. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions:  3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès que el Pla general d’ordenació urbana de Parets del Vallès delimita un sector de sòl 
urbanitzable d’ús industrial anomenat Circuit, a desenvolupar, mitjançant el sistema de 
reparcel·lació modalitat cooperació. 

Atès que en la revisió del Programa d’actuació del Pla general d’ordenació urbana, el 
desenvolupament de l’esmentat sector es preveia dins el primer sexenni de la seva 
vigència. 
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Atès que la Llei d’urbanisme de Catalunya i, posteriorment el seu Text refós 1/2005, de 26 
de juliol, preveu que la modalitat de cooperació es pot desenvolupar mitjançant la 
concessió de l’execució urbanística integrada. 

Vist el procediment establert en els articles 135 en relació amb l’article 130 del Text refós 
1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme, i l’article 26 del Decret 287/2003, de 4 de 
novembre, del Reglament parcial. 

Atès que la Junta de govern Local, en sessió de 29 de setembre de 2005 ,va acordar el 
desenvolupament del Sector UP-5 Circuit, mitjançant la concessió de la gestió urbanística 
integral en la modalitat de cooperació, així com encomanar als serveis tècnics municipals, 
la redacció del Plec de clàusules particulars que han de regir el concurs per a la 
concessió de la gestió urbanística integrada del sector de sòl urbanitzable d’ús industrial 
UP-5 Circuit. 

Atès que, mitjançant acord de la Junta de govern de 19 de gener de 2006, es va aprovar 
definitivament el Projecte de bases redactat pels serveis tècnics municipals, que han de 
regir la concessió de la gestió urbanística integrada del sector de sòl urbanitzable d’ús 
industrial UP-5 Circuit. 

Vist el procediment establert en els articles 135 en relació amb l’article 130 del Text refós 
1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme, i l’article 26 del Decret 287/2003, de 4 de 
novembre, del Reglament parcial. 

Vist el que disposen els articles 156.a, en relació amb l’article 125 i concordats del Real 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel  que s’aprova el text refós de la llei de 
Contractes de les Administracions públiques, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques. 

Vist el que disposen els articles 228 i següents del Reglament d’obres i serveis dels ens 
locals en relació amb la concessió dels serveis locals. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques i els 
documents annexes, que haurà de regir la concessió de la gestió urbanística integrada del 
Sector UP-5 Circuit del Pla General d’Ordenació Urbana. 

2. Sotmetre el referit Plec a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i disposar en el tauler d’anuncis municipal de l’Ajuntament, als efectes de 
presentació de possibles al·legacions, transcorreguts els quals, sense que s’hagin 
formulat al·legacions, es tindrà per aprovat definitivament. 

3. Convocar concurs públic per a l’atorgament de la concessió administrativa de la gestió 
urbanística integrada del Sector UP-5 Circuit del Pla General d’Ordenació Urbana, amb 
subjecció als Plecs anteriorment aprovats, i condicionar la seva adjudicació a l’aprovació 
definitiva del Plec administratiu. 

4.  Simultàniament, anunciar la licitació, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de més difusió 
de la província, durant un termini de vint-i-sis dies naturals. 
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ANNEX I 
PLEC DE CLAUSLES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA INTEGRADA DEL SECTOR  UP- 5 CIRCUIT DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ DE PARETS DEL VALLÈS 
 
CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONTRACTE 

Constitueix l’objecte del present contracte la concessió administrativa per l’execució urbanística 
integrada pel sistema de reparcel·lació, mitjançant la modalitat de cooperació, del sector UP5 
“Circuit” del Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès, segons les condicions 
establertes en el present plec, que serà gestionada a risc i ventura del contractista, i que inclou les 
següents actuacions: 

a) Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del Pla Parcial Urbanístic del Sector de 
Sòl Urbanitzable UP5, anomenat “CIRCUIT”, segons el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Parets del Vallès, i altres documents urbanístics necessaris pel seu 
desenvolupament. 

 Estudi previ de les edificacions requerit per a la concreció volumètrica, parcel·laria i 
arquitectònica, materials i definició de façanes que quedarà inclòs com a normativa del Pla 
Parcial Urbanístic 

b) Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del projecte d’urbanització de 
l’esmentat sector de planejament; 

c) Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del projecte de reparcel·lació del sector 
de planejament, i si s’escau del projecte de Taxació conjunta; 

d) Execució de les obres d’urbanització establertes en els esmentats documents, a risc i 
ventura del concessionari. 

e) Assumir la condició de beneficiaria de l’expropiació de les finques dels propietaris o 
propietàries que incompleixin les obligacions de pagament de les quotes 
urbanístiques. 

f) La gestió urbanística del Sector UP-5 entesa com el conjunt d’actuacions d’impuls, 
tramitació i administració dels instruments de gestió urbanística fins a la transformació 
de l’ús del sòl i la seva urbanització. 

La finalitat del contracte consisteix en executar el planejament urbanístic del Sector UP-5, 
mitjançant la concessió de la gestió urbanística  per tal de donar major celeritat al procés 
urbanístic, i cobrir les demandes del sòl industrial en el municipi, i afavorir aquells aspectes que 
permetin contribuir a l’abaratiment dels costos de les despeses urbanístiques i de la seva 
repercussió en el valor dels terrenys edificables.  
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2. NATURALESA JURIDICA I RÈGIM JURÍDIC BÀSIC 

Aquest contracte de concessió de la gestió urbanística integrada te caràcter administratiu, d’acord 
amb el que disposa l’article 5.2.a), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de juny, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP en 
endavant), i les parts d’aquest quedaran sotmeses expressament a aquest i als documents que 
l’acompanyin, i per tot allò que no estigui previst en aquest Plec, per la normativa que es citarà 

La concessió de gestió urbanística integrada que es lícita es troba recollida en l’article 135 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text Refós de la Llei d’urbanisme, i es regeix per les 
seves determinacions i el Reglament parcial que la desenvolupa, Decret  287/2003, de 4 de 
novembre. 

Aquest contracte es regula pel present Plec, i en tot allò que no estigui previst, per: 

En la matèria urbanística 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del Text Refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 
287/2003, de 4 de novembre, de desplegament parcial de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya 

La Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions. 

El Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès  

Projecte de Bases que han de regir la concessió de la gestió urbanística integrada del 
sector de sòl urbanitzable d’ús industrial UP-5 Circuit. 

En la matèria del contracte de concessió 

El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

El Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglamento General de las 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 

Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Parets del Vallès  

I supletòriament la resta de normes del Dret Administratiu i de dret privat que li siguin d’aplicació.  

 

3. DOCUMENTACIO CONTRACTUAL 

La personació al concurs suposarà l’acceptació plena i incondicionada de la documentació que 
tingui caràcter contractual, que junt amb el plec de clàusules i  la proposta del licitador, serà la 
següent: 

• El document de formalització del contracte. 
• Programa de treball amb planificació detallada de l’execució de cadascuna de les diverses 

fases del contracte a presentar pel licitador en un termini d’un mes des de la signatura del 
contracte. 

• Documentació presentada pels licitadors en relació amb el personal tècnic i dels mitjans 
personals i materials que es posaren en disposició de l’execució del contracte. 
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• Els documents urbanístics redactats i presentats per l’adjudicatari, i supervisats i aprovats 
per l’Ajuntament, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i per altres 
administracions amb competències sectorials. 

• El projecte d’urbanització de les obres redactat i presentat per l’adjudicatari i supervisat i 
aprovat per l’Ajuntament. 

• El Programa del control de qualitat que haurà de presentar l’adjudicatari 
• El Pla de Seguretat i salut laboral que haurà de presentar l’adjudicatari. 

El document tècnic que incorpora el Plec de clàusules tècniques únicament gaudirà d’efectes 
contractuals en relació amb les qualitats dels materials i els preus de les unitats d’obres ofertades, 
sense que  siguin elements contractuals els seus amidaments, els quals poden quedar modificades 
pel projecte d’urbanització. 

El desconeixement del contracte, dels plecs, dels documents annexos que en formen part o de les 
instruccions o normes dictades conforme a aquest Plec no eximirà al concessionari de l’obligació 
del seu compliment. 

 

4. DURADA DEL CONTRACTE  

En consideració a l’execució de la gestió urbanística integrada del Sector UP 5 “Sector Circuit”, 
s’ha estimat un termini màxim del contracte de la concessió de 48 (quaranta vuit) MESOS, a 
comptar des del dia següent al de la formalització del corresponent contracte, més  un any de 
garantia i conservació de la correcta execució de les obres d’urbanització, a partir de la seva total 
recepció per part de l’Administració. 

Aquest termini es desglossa en els parcials següents: 

FASE TEMPS MÀXIM 
Presentació de programa de treball amb 
planificació detallada de l’execució de 
cadascuna de les diverses fases del 
contracte  

 
1 mes des de la signatura del contracte 
 

 
Presentació de la delimitació del sector 
urbanitzable: 
  
- Sòl inclòs en el sector. 
 
- Relació detallada de béns i drets així 

com de titulars inclosos en 
l’esmentada delimitació. 

 

 
 
 
 
1 mes des de la signatura del contracte 

 
Presentació de l’avanç del Pla parcial 
Urbanístic del sector, i documentació 
corresponent a la Modificació del Pla 
general que es pugui derivar  

 
3 mesos des de la signatura del contracte 

 
 
Redacció i presentació del Pla Parcial 
Urbanístic del sector. 

 
 
3 mesos des de l’informe favorable de 
l’avanç 
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Presentació del Projecte d’Urbanització i 
del Projecte de Reparcel·lació, i si 
s’escau, de la taxació conjunta. 

3 mesos des de l’aprovació inicial del Pla 
Parcial Urbanístic  

 
Presentació de la resta de documents i 
instruments urbanístics per a la realització 
de l’objecte de la concessió 

 
D’acord amb el que resulti del Pla parcial i 
dels Projecte d’urbanització i 
reparcel·lació. 
 

Termini màxim d’execució de cadascú 
dels projectes i resta d’instruments 
escaients per al desenvolupament de 
l’objecte de la Concessió, inclosa 
l’execució de les obres d’urbanització. 

El que es fixi específica i respectivament 
en cadascú d’ells, un cop aprovats 
definitivament. 
 

 
L’adjudicatari de la concessió haurà de presentar un programa de treball que haurà de demostrar 
amb claredat i profunditat el calendari fixat i els mitjans a emprar.  

El programa que aporti l’empresa adjudicatària, en el qual s’especifiquin els diversos terminis 
parcials, s’incorporarà al document contractual, i formaran part del mateix, i obligarà a la entitat 
concessionària al seu compliment.  

El termini de la concessió de la gestió urbanística integrada finalitzarà amb la liquidació definitiva 
de les obres d’urbanització, un cop transcorregut el termini de garantia i conservació d’un any a 
partir de la recepció de les obres d’urbanització. 

 

5. RÈGIM ECONOMIC I SISTEMA DE PAGAMENTS. 

La contraprestació del concessionari per l’execució del contacte consisteix en el dret a percebre de 
l’Ajuntament la quantitat corresponent a les quotes urbanístiques que s’aprovin i liquidin  als 
propietaris de les finques resultants del Sector UP-5, les quals inclouran les següents partides: 

1. El preu ofertat per l’adjudicatari en la seva oferta econòmica que inclou el següents 
conceptes: 

a) Els preus de les diferents unitats de les obres d’urbanització, de conformitat amb el 
document tècnic inclòs en el Plec de clàusules tècniques i els amidaments i qualitats 
que es contemplen 

b) El cost de la redacció dels avantprojectes, estudis geotècnic, topogràfic, estudis 
mediambientals, documents de planejament urbanístic necessaris que formen part de 
l’objecte del contracte, i dels instruments de gestió urbanística, els seus modificats o 
texts refós necessaris. 

Aquests documents hauran de ser redactats de conformitat i amb el contingut previst en 
les determinacions legalment aplicable, i prèvia supervisió dels serveis tècnics 
municipals.  

c) El cost de la redacció projecte d’urbanització, dels seus modificats, dels estudis de 
seguretat i salut, del programa de control de la qualitat general de la obra 

Aquests documents hauran de ser redactats de conformitat i amb el contingut previst en 
les determinacions legalment aplicable, i prèvia supervisió dels serveis tècnics 
municipals.  

d)  El cost  de la direcció facultativa i dels seus col·laboradors, dels controls de qualitat i 
de la resta de mesures necessàries per l’execució del projecte d’urbanització 
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e) Les despeses corresponents a les tasques de gestió urbanística, incloses les 
despeses de la gestió econòmica del desenvolupament urbanístic realitzada per part 
de l’Ajuntament amb un pressupost del 2 % del preu d’adjudicació, fins a la seva 
finalització. 

f) Contraprestació econòmica de la concessió administrativa a favor de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès en concepte de cànon de la concessió 

 

2. El cost efectiu de les següents despeses 

a) El cost de les unitats d’obres d’urbanització no previstes en el document tècnic inclòs en 
el Plec de clàusules administratives i les despeses procedents de les exigències de les 
companyies subministradores (electricitat, aigua, gas) i entitats com l’Agència Catalana 
de l’Aigua, Medi Ambient, carreteres i altres d’anàloga naturalesa amb competències 
urbanístiques, de conformitat amb el projecte d’urbanització. 

En relació amb aquestes unitats d’obres, seran d’aplicació el que disposa l’article 125.3 
de la Llei de contractes de les Administracions públiques, en relació amb la resolució del 
contracte d’execució d’obres d’urbanització. 

b) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions i la destrucció de 
plantacions, d’obres i d’instal·lacions que siguin exigits per a l’execució dels plans, 
d’acord amb la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions. 

c) Les indemnitzacions procedents pel trasllat forçós d’activitats.  

d) Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels 
acords i les operacions jurídiques derivats dels instruments de gestió urbanística.  

e) Les despeses corresponents les despeses per notificacions, publicacions, impostos, 
taxes i altres despeses administratives, incloses les de la supervisió dels plans, projectes, 
i obres per part de l’Ajuntament 

f) Les indemnitzacions procedents per l’extinció de drets reals o personals, d’acord amb la 
legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions. 

g) Les despeses generades per a l’efectivitat del dret de reallotjament, en el seu cas.  

h) Qualsevol altra despesa no inclosa als continguts objecte de licitació, degudament 
justificada i supervisada pels serveis tècnics i jurídics municipals, sota els principis de 
proporcionalitat i de no enriquiment injust, i d’equilibri econòmic-financer de la concessió.  

Aquesta contraprestació serà satisfeta per l’Ajuntament al concessionari de conformitat amb el que 
disposa l’article 99.4 del TRLCAP, prèvia exacció de les corresponents quotes urbanístiques als 
propietaris de les finques resultants per les inversions a desenvolupar en els propers sis mesos, o 
directament pels propietaris per mitjà d’adjudicació de finques de resultat en la reparcel·lació, en la 
forma prevista a l’article 26 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, de desplegament parcial de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

El concessionari quedarà obligat a lliurar a favor de l’Ajuntament el costos produïts per la gestió 
econòmica, i per la supervisió de plans, projectes i obres que realitzarà l’Ajuntament, així com el 
càno de la concessió recollits en els apartats 1.e, i f i 2.e Aquests pagaments es realitzaren, per 
compensació i proporcionalment als cobraments del concessionari. 

El concessionari, en els supòsits legalment establerts, podrà rebre part del preu mitjançant 
l’adjudicació de finques de resultat. 

REVISIÓ DE PREUS 
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En el present contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 103.3 del TRLCAP no es 
produirà revisió de preus durant el termini establert per la seva realització. 

Quan circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin la ruptura de l’equilibri 
econòmic. caldrà garantir l’equilibri de la retribució econòmica del concessionari de conformitat 
amb les condicions i el programa de treball que hagin servit per l’atorgament de la concessió,  

Únicament en el supòsit que per força major o per causes imputables a l’Ajuntament i no previstes 
en el present Plec de clàusules, el concessionari no hagi pogut iniciar les obres d’urbanització en el 
termini previst en el programa de treball, serà d’aplicació la revisió de preus, de conformitat amb 
els sistemes legalment establerts, un cop hagi transcorregut el primer any d’execució i s’hagi 
executat més del 20% de les obres d’urbanització. 

GARANTIES PROVISIONALS I DEFINITVES 

Serà requisit necessari per presentar-se a la licitació, la constitució prèvia, a disposició de l’òrgan 
de contractació, d’una garantia provisional per import de 60.000,00€, constituïda mitjançant 
qualsevol dels mitjans recollits en l’article 35 del TRLCAP 

L’adjudicatari del contracte estarà a obligat a constituir una garantia definitiva per l’import del 4 per 
cent de l’import ofertat. 

L’esmentada garantia s’haurà d’actualitzar fins al 4 per cent del cost de les obres d’urbanització, 
una vegada el projecte corresponent s’hagi aprovat definitivament per l’Ajuntament. 

 

6. FORMA I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

L’adjudicació d’aquest contracte es realitzarà per concurs i pel procediment obert, previst i regulats 
als articles 73,74, 85 i següents, i 159 del RDL 2/2000. 

PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 

La present licitació es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial 
de Barcelona. 

Les despeses que es derivin de la publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari. 

PRESENTACIO DE PROPOSICIONS 

Podran presentar les seves proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, ostentin la classificació exigida al present plec i no 
es trobin compreses en cap de les circumstàncies enumerades a l’article 20 del Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 
16 de juny, i les unions d’empreses que es constitueixin temporalment a l’efecte o estiguin en 
procés de constitució, de conformitat amb el següent: 

A) La realització del treball que es objecte de concurs requereix la participació de: 

- Un equip tècnic format, com a mínim, pels següents professionals, amb capacitat legal per 
exercir i amb solvència contrastada en l’àmbit de l’urbanisme: 

• Arquitecte superior  
• Enginyer  
• Advocat o llicenciat en dret 

Dins aquest equip tècnic es nomenarà un Director del projecte, i s’haurà de garantir mitjançant 
declaració jurada la participació de la resta del components. 
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- Una empresa amb la classificació empresarial corresponent per l’execució de les obres 
d’urbanització. 

Per tal de participar en el present concurs les proposicions es podran presentar  de conformitat 
amb les següents formules jurídiques: 

1) Compromís de col·laboració de la empresa i l’equip tècnic. En aquest cas l’adjudicació es 
realitzarà a favor de l’empresa, que haurà de garantir la participació de l’equip tècnic 
presentat. 

En cas que algun dels membres de l’equip tècnic renuncies a la participació en l’equip 
adjudicatari la seva substitució serà determinada per l’Ajuntament, mitjançant el 
corresponent procediment de contractació. 

2) Unions temporals d’empresaris que es constitueixin entre l’empresa constructora i com a 
mínim el Director del projecte de  l’equip tècnic o una societat en la que aquest tingui 
participació.  

Correspondrà a l’empresa constructora disposar de les classificacions necessàries com a 
contractista d’obres. 

3) En cas que la Unió temporals d’empresaris sigui entre dos empreses contractistes d’obres , els 
seus efectes es regularen de conformitat amb el que disposen els articles 24, i 52 del Real Decret 
1098/2001. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA LICITACIÓ 

1. Les proposicions es podran presentar al Registre de l’Ajuntament de Parets del Vallès, fins a les 
tretze hores del dia que s’indiqui en els anuncis publicats als diaris oficials corresponents. 

 Les proposicions es podran trametre per correu, d’acord amb el que disposa l’article 80 del 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En aquest cas, 
els empresaris han de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de Correus i 
comunicar-la el mateix dia, fins a les tretze hores, a l’òrgan de contractació mitjançant fax o 
correu electrònic dirigit a info@parets.org. 

 Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si es rebuda per 
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la finalització del termini de presentació. No obstant, 
transcorreguts els deu dies naturals següents a la data indicada sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.   

2. Les proposicions constaran de tres sobres tancats i signats pel concursant o persona que el 
representi, adreçats a l’Ajuntament, on figurarà el nom o raó social del licitador.  

A cadascun  dels sobres es farà constar el títol: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXECUCIÓ URBANÍSTICA INTEGRADA PEL SISTEMA 
DE REPARCEL·LACIÓ, MITJANÇANT LA MODALITAT DE COOPERACIÓ, DEL SECTOR UP5 
“CIRCUIT” DE PARETS DEL VALLÈS), i en subtítols DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre 
núm. 1), DOCUMENTACIÓ ECONÓMICA (Sobre º. 2)  I REFERÈNCIES TÉCNIQUES (Sobre  núm. 
3) 

SOBRE NÚMERO 1: Portarà la menció  "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA" CONCURS 
PUBLIC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXECUCIÓ 
URBANÍSTICA INTEGRADA PEL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ, MITJANÇANT LA 
MODALITAT DE COOPERACIÓ, DEL SECTOR UP5 “CIRCUIT” DE PARETS DEL VALLÈS, 
presentat per ..............................................., amb la signatura del licitador o persona que el representi, i 
haurà de contenir la següent documentació  
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1. Documents que acreditin la capacitat : 

a) Licitador persona física: Serà obligatòria la presentació de la fotocòpia compulsada del 
Document Nacional d’Identitat i NIF i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què 
opera en el tràfic mercantil. 

b) Licitador persona jurídica: Serà obligatòria la presentació de l’escriptura de constitució de la 
societat i/o, en el  seu cas, modificació de la mateixa, degudament inscrita en el Registre 
Mercantil, quan aquest requeriment fos exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui 
aplicable. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura 
o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el que constin les normes per les 
que es reguli la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre oficial. 

c) Licitadors estrangers d’estats membres de la Unió Europea Justificaran la seva capacitat 
d’obrar mitjançant acreditació de la  seva inscripció en el Registre professional o comercial 
quan aquest requisit sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.  

d) Licitadors estrangers no comunitaris. Hauran d’acreditar la  seva capacitat d’obrar 
mitjançant informe de la Missió Diplomàtica permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular de l’àmbit territorial del domicili de l’empresa, a la que es faci constar que 
figuren inscrites en el Registre local, professional, comercial o anàleg o, en el seu defecte, que 
actuïn amb habitualitat en el tràfic local a l’àmbit de les activitats a les que s’estén  l’objecte del 
contracte. A més, haurà d’acompanyar-se informe de l’esmentada Missió Diplomàtica sobre la 
condició d’Estat signatari de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del 
Comerç o, en cas contrari, informe conforme l’estat de procedència de l’empresa estrangera 
admet a la seva vegada la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’administració, en forma substancialment anàloga.  

e) Compromís de constitució de Unió Temporal d’Empreses. 

 Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna 
acreditarà la seva personalitat i capacitat d’obrar, tot indicant, en document privat, els noms i 
circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i 
designar  la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha d’ostentar la plena 
representació de tots davant l’Ajuntament. 

 L’esmentat document haurà d’anar signat pels representants de cadascuna de les empreses 
components de la unió. 

f) Els licitadors hauran de fer declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de manera directe o indirecte 
puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional que li pugui 
correspondre al licitador. 

 

2. Documents que acreditin la representació: 

a) En el cas que la persona que signa l’oferta representi una persona jurídica o individual, 
presentaran la documentació que n’acrediti la representació, compulsat pel Secretari de 
l’Ajuntament o per personal delegat. 

b)  Copia compulsada del Document Nacional d’Identitat del signant de la proposició. 

 

3. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera  
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Els empresaris contractistes d’obres i els professionals de l’equip tècnic hauran de justificar davant 
l’òrgan de contractació la solvència econòmica, financera, tècnica o professional d’acord amb els 
mitjans establerts als articles 15, 16 i 19 del TRCAP 2/2000: 

- Informes favorables d’entitats financeres o justificant de l’existència d’una assegurança 
d’indemnització per riscos professionals. 

- Les persones jurídiques, presentació dels comptes anuals o extracte de les mateixes. 

- Declaració relativa a les xifres de negoci global i de les obres, subministraments, 
serveis o treballs realitzats per la empresa en els tres últims exercicis. 

- Document acreditatiu de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per un 
import de 900.000,00 € pòlissa i acreditació pagament darrer rebut. 

 

4. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional. 

4.1) Solvència professional dels membres de l’equip tècnic. 

S’apreciarà tenint en compte els coneixements tècnics, eficacia, experiència i fiabilitat que podrà 
acreditar-se mitjançant algun d’aquests documents: 

Les titulacions acadèmiques i professionals dels membres de l’equip 

Una relació de les principals actuacions urbanístiques en que hagin participat en els darrers cinc anys, 
que inclogui imports, dates i beneficiaris de les mateixes. 

4.2) Solvència  tècnica del contractista d’obres 

Relació acreditativa de l’experiència en obres i/o serveis de construcció realitzades en els últims cinc 
anys, incloent-hi dates, localització, beneficiaris, i breu descripció de les activitats realitzades, així com 
el seu import. 

En el cas d’empreses espanyoles Document de Classificació Empresarial, amb  la següent 
classificació per grup i categoria, d’acord amb el que s’estableix a l’article 25 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el RGLCAP: 

Classificació de contractista 

Degut a la naturalesa del contracte, només estarà sotmesa a classificació de contractista l’empresa 
constructora que executarà la part del contracte referent a les obres d’urbanització descrites en la 
present licitació. 

A tal efecte la classificació de contractista requerida serà: 

Grup:  A G  
Subgrup: 2 4   
Categoria: D E  

En el cas d’empreses no espanyoles, d’estats membres de la Unió Europea s’haurà d’acreditar la 
seva capacitat tècnica mitjançant els medis establerts en l’article 17 del TRLCAP. 

5. Declaració expressa i responsable conforme es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, d’acord amb el previst als articles 13 i 14 del  RGLLCAP.  

6. Declaració jurada conforme reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar 
amb l’Administració, i no està incurs en cap prohibició per a contractar, conforme als articles 15 a 
20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i als articles 9 i següents del 
RGLLCAP.  
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7. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia provisional 

Els licitadors hauran d’adjuntar el resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per un 
import de 60.000 €  

Abans de la formalització del contracte amb l’adjudicatari li serà concedit un termini màxim de 15 dies 
hàbils, per a l’aportació de la següent documentació:  

o Certificats o justificants conforme es troba al corrent de les seves 
obligacions tributàries, d’acord amb el previst als articles 13 i 14 del 
RGLLCAP. 

o Certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries a 
l’efecte previst en l’article 43.1 f) de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
general tributària. 

o Resguard d’haver constituït la garantia definitiva 

La manca de presentació de qualsevol dels documents que s’hagin d’incloure al Sobre nº 1 serà, por 
sí mateixa, causa d’exclusió de la licitació. No obstant, si la Mesa observa errors o defectes materials 
de caràcter subsanable a la documentació, podrà concedir un termini de tres dies hàbils per a la seva 
subsanació. 

Els licitadors podran aportar el certificat d’inscripció al Registre de licitadors de la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Economia I Finances, Gran Via 639, primera planta, 08010 Barcelona), 
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. La presentació 
d’aquest certificat eximeix l’empresa del lliurament material de la documentació que acredita la 
personalitat jurídica, l’objecte social, el pagament de l’impost d’activitats econòmiques, la representació 
i la classificació empresarials i d’altres dades identificaves de l’empresa  així com de la declaració que 
l’empresa no es troba en circumstància de prohibició de contractar i concretament, de trobar-se al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons es preveu als 
articles 1 i 5 del  Decret 323/1998, d’1 de desembre, de creació del Registre de licitadors de la 
Generalitat de Catalunya.  Al licitador que resulti adjudicatari, en cas d’haver aportat aquest certificat, 
se li podrà exigir la presentació, no obstant, de la corresponent documentació acreditativa d’aquests 
extrems. 

De conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 21 de l’exercici 2006 les diligències de 
confrontació de documents comporta la liquidació d’una taxa de 11,50€ per document. 

SOBRE NÚMERO 2 Portarà la menció “DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL CONCURS PUBLIC PER 
A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXECUCIÓ 
URBANÍSTICA INTEGRADA PEL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ, MITJANÇANT LA 
MODALITAT DE COOPERACIÓ, DEL SECTOR UP5 “CIRCUIT” DE PARETS DEL VALLÈS 
presentada per ........ amb la signatura del licitador o persona que el representi 

Contingut: 

a) Presentació d’una proposta, no vinculant, de desenvolupament de l’ordenació, del sector, en la que 
figurarà: 

• Una proposta de ordenació del sector (vialitat, espais lliures, equipaments, 
parcel·les edificables) 

• Una proposta  dels paràmetres bàsics de l’ordenació dels volums de l’edificació. 

• Una proposta del programa funcional i dels usos del sector 

• Una proposta d’alternatives de l’enllaç del Sector amb la Carretera 
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Aquesta documentació s’haurà de lliurar en format DIN-A1 en suport rígid i en suport informàtic 

b) Proposta de composició, funcionament i organització de l’equip tècnic i les seves relacions amb la 
empresa encarregada de les obres d’urbanització 

 Proposta de programa de treball de l’equip de gestió urbanística, la seva organització i les seves 
relacions amb els propietaris dels terrenys i Ajuntament de Parets del Vallès 

c) Proposta de programa de treball de l’execució de l’obra d’urbanització, amb la definició dels 
processos i seqüències necessaris pel desenvolupament del sector, en la que es detallarà la 
participació dels mitjans personals i materials que es comprometen a participar en cadascuna de 
les diferents fases de la concessió, amb referència a la participació de treballadors de la plantilla 
de l’empresa amb contracte estable en l’execució de l’obra  

d) Proposta de millores, degudament justificades, respecte a la Memòria de qualitats incloses en les 
obres d’urbanització, que no comportin un increment en els preus de les unitats d’obres. 

e) Proposta de millores en el sistema de finançament de les despeses de plans, projectes i gestió 
urbanística, fins a l’inici de les obres d’urbanització. 

SOBRE NÚMERO 3 Portarà la menció “OFERTA ECONÒMICA DEL CONCURS PUBLIC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXECUCIÓ URBANÍSTICA 
INTEGRADA PEL SISTEMA DE REPARCEL·LACIÓ, MITJANÇANT LA MODALITAT DE 
COOPERACIÓ, DEL SECTOR UP5 “CIRCUIT” DE PARETS DEL VALLÈS presentada per ........ 
amb la signatura del licitador o persona que el representi 

La oferta econòmica que es formularà d’acord amb el següent contingut: 

1. Oferta econòmica referida als costos inclosos en l’apartat 1 de la clàusula 4 del present plec 
amb el següent detall: 

• Oferta econòmica del conjunt dels preus de les diferents unitats de les obres 
d’urbanització, de conformitat amb el document tècnic inclòs en el Plec de 
clàusules tècniques i els amidaments i qualitats que es contemplen amb un 
pressupost total de 4.304.258,09 € 

En la oferta presentada s’haurà de fer constar, junt amb els preus unitaris, el 
pressupost d’execució material i el pressupost base de licitació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 131 del RGTRLCAP 

• Oferta econòmica de la resta d’actuacions previstes en l’apartat 1 de la clàusula 
5 del present plec  

2. Proposta de sistemes de finançament de les despeses de plans, projectes i gestió 
urbanística, fins a l’inici de les obres d’urbanització  

3. Oferta de cànon de la concessió a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès  

La oferta econòmica s’haurà de presentar desglossada pels punts relacionats en l’apartat 1, si bé la 
valoració de la mateixa es referirà al percentatge de baixa que representi en la seva totalitat 

BAIXES TEMERARIES 

En el supòsit que la proposició més avantatjosa, inclogui una oferta econòmica que es consideri que té 
el caràcter de desproporcionada, serà d’aplicació el que disposa l’article 83 del TRLCAP. 

L’òrgan de contractació, ateses les proposicions presentades, es reservarà la facultat d’ampliar la 
garantia definitiva fins a un 50% de l’oferta presentada. 

Tindran aquesta consideració aquelles proposicions econòmiques que siguin en més d’un 10% 
inferiors a la mitja de les ofertes econòmiques presentades 
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MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA PROPOSICIONS  

La Mesa de Contractació estarà constituïda d'acord amb I'establert per I'article 82 de Ia Llei de 
Contractes de Ies Administracions Públiques. 

En acte públic (dia i hora fixat en Ia publicació de I'anunci), es procedirà a I'obertura dels sobres 
núm. 2 i 3 i elevarà Ies proposicions, amb I'acta i Ia proposta que consideri pertinent, a I'òrgan 
competent per a efectuar I'adjudicació. 

  

CRITERIS QUE SERVIRAN DE BASE PER A L’ADJUDICACIÓ. 

La proposta de la Mesa de conatrctació i la resolució del Ple de l’Ajuntament es realitzarà de 
conformitat amb els següents criteris de ponderació, que regeixen el present concurs: 

Criteri Puntuació 

  Màxima 
1. Propostes d’ordenació general de l'àmbit i 
implantació en el context i ordenació de volums 35 

2.Proposta de composició, funcionament i 
organització de l’oferta presentada 20 

3. Oferta econòmica 20 

4. Propostes de millores en l’oferta 10 

5. Proposta del programa i composició de l’equip de 
gestió urbanística 5 

6. Proposta de programa de treball de l’execució 5 

7. Proposta de millores en el sistema de finançament 
de les despeses de plans, projectes i gestió 
urbanística, fins a l’inici de les obres d’urbanització  

5 

 

a) Qualitat de la proposta tècnica: Criteri 1 

Per a cada proposta es valorarà especialment aquells aspectes que denotin un 
coneixement del sector a desenvolupar, tant per la seva localització com la seva relació 
amb el planejament general del municipi, i les solucions proposades per les particularitats 
del planejament determinades en el plec de clàusules tècniques 

Els concursants presentaran tota la documentació que considerin adient per acreditar 
aquest coneixement, valorant-se la coherència, comprensió i presentació de la 
documentació. 

b) Proposta de composició, funcionament i organització de l’oferta presentada  (criteri 2) 
Es valorarà la composició de l’equip redactor i de direcció de l’obra, la experiència 
professional de l’equip en treballs de característiques similars, i el sistema 
d’organització per la realització del contracte i les seves relacions amb l’empresa 
contractista de les obres, així com els tècnics i personal  designat per part de l’empresa 
contractista. 
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c) Oferta econòmica (criteri 3): Es puntuarà l’oferta econòmica global referida als costos 
inclosos en l’apartat 1 de la clàusula 4 del present Plec, fins a un màxim de 20 punts, de 
conformitat amb la següent puntuació: 

• 20 punts * (Oferta mitja presentada / oferta del licitador que es 
valora)  

(MÀXIM 20 PUNTS) 

d) Propostes de millores (criteri 4): Es valorarà les millores en la utilització de materials de 
construcció ofertats, implantacions d’instal·lacions, equips, o d’altres que facin la 
urbanització mes durable, fiable i robusta i mes fàcil de operar i de mantenir, sempre 
que no suposin un increment en els preus de les unitats d’obres, incloent la oferta d’un 
cànon a favor de l’Ajuntament com a contraprestació de la concessió, de conformitat 
amb la següent puntuació: 

• 10 punts * ( import millores del licitador/ Millor proposta de les 
millores ofertades)  

(Màxim 10 punts) 

e) Proposta del programa de treball de l’equip de la gestió urbanística (criteri 5): Es 
valorarà la experiència professional de l’equip de gestió urbanística en el planejament 
derivat i en els instruments de gestió urbanística així com la programació i organització 
de la gestió. Es valorarà especialment els aspectes que incideixin directament en les 
relacions entre l’Ajuntament, els propietaris i el concessionari. 

f) Proposta de programa de treball de l’execució del contracte(criteri 6): Es valorarà la 
claredat i aprofundiment suficient que acrediti l’estudi exhaustiu del programa, aportant 
calendari, mitjans presonals i materials, etc., de las diferents fases d’execució del 
contracte, especialment de les obres d’urbanització, així com la participació de 
treballadors de la plantilla de l’empresa amb contracte estable, especialment d’aquells 
que s’hagin de relacionar amb la direcció facultativa. 

En cas d’igualtat entre dos o més licitadors, des del punt de vista dels criteris objectius que 
serveixen de base per a l’adjudicació, s’adjudicarà a la proposició que hagi obtingut la millor 
puntuació en la qualitat de la proposta tècnica i si persisteix l’empat, la sigui més favorable des 
del punt de vista econòmic per l’Ajuntament. 

 

7. FORMALIZACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà en document administratiu, dins del termini de 30 dies naturals, 
comptats des del dia següent a la notificació de l’adjudicació, essent en tot cas aquest document, 
títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. No obstant, es formalitzarà en escriptura 
pública quan així ho sol·liciti el contractista, essent al seu càrrec les despeses derivades del seu 
atorgament. 

Quan, per causes imputables a l’adjudicatari no pugui formalitzar-se el contracte, l’Administració 
podrà acordar la seva resolució, amb l’audiència prèvia a l’interessat. En aquest cas procedirà la 
indemnització per danys i perjudicis. 

INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE 

1. La interpretació de les disposicions que puguin suscitar dubtes en ser aplicades al present 
contracte, així com la direcció, modificació i resolució del mateix, correspondrà a l’Òrgan de 
l’Ajuntament que realitzi la contractació. 
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2. Els acords que s’adoptin en matèria d’interpretació del contracte, seran immediatament 
executius sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que 
procedeixi sobre la intel·ligència del pactat, si no es conformés amb el que resolgui l’Ajuntament. 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista està obligat a complir el contracte dins els terminis màxims de la concessió, i de 
conformitat amb el programa de treball que es formuli una vegada adjudicat el contracte. 

Els projectes i obres es realitzaren a compte i risc del concessionari, i aquest assumirà com a 
propi, en tota la seva extensió, el contingut dels Plans i projectes d’urbanització aprovats per 
l’Administració. 

FORMA D’EXECUCIÓ 

Els treballs objecte del contracte s’executaran amb estricta subjecció als documents del contracte i 
a les instruccions que, en interpretació d’aquest donarà al contractista la Direcció d’Obra. 

Durant el desenvolupament dels treballs i fins que tingui lloc la recepció dels mateixos, el 
contractista serà responsable de les faltes que puguin advertir-se.  

El contractista resta obligat, d’acord amb l’article 112 del Reglament general de la LCAP a no 
difondre aquelles dades o antecedents als que tingui coneixement amb motiu del contracte, que 
estiguin relacionats amb l’objecte d’aquest. 

SERVEIS AFECTATS 

El contractista haurà de realitzar al seu càrrec totes les gestions i treballs necessaris per a 
localitzar amb exactitud les instal·lacions de les Companyies de Serveis Públics afectades per les 
obres, tot elaborant, tant si figuren com si no al projecte d’obres, els corresponents plànols dels 
desviaments, desplaçaments, reposicions, modificacions i demés afeccions de serveis afectats per 
les obres. 

El contractista resta obligat a gestionar, tramitar i obtenir al seu càrrec las corresponents 
autoritzacions de les Companyies de Serveis afectats per les obres. 

El retard imputable al concessionari, en cadascuna de les fases del contracte, respecte al 
compliment dels terminis comportarà la imposició de les penalitats recollides en l’article 95.3 del 
TRLCAP 

DEMORA EN L’EXECUCIÓ 

El concessionari queda obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per la 
realització del mateix, així com els terminis parcials assenyalats per la seva execució successiva 
en el Programa de treball 

Tant l’incompliment dels terminis parcials, com totals establerts en el Programa de treball, per 
causes imputable al concessionari, facultarà a l’Ajuntament, indistintament per resoldre el contracte 
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0.25 per 600 € del preu del contracte, 
de conformitat amb l’article 95 del TRLCAP 

 

8. PRERROGATIVES i FACULTATS DE VIGILÀNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ 

Corresponen a I'òrgan de contractació Ies prerrogatives de direcció, interpretació, modificació i 
suspensió del contracte en Ia forma i condicions que per als contractes administratius preveu Ia 
Iegislació aplicable.  
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Correspondrà a l’Ajuntament de Parets del Vallès, i els seus òrgans i serveis competents, el 
seguiment i control de la concessió administrativa de la gestió urbanística integrada del Sector UP-
5 Sector Circuit. 

Dins aquestes facultats de vigilància i control els correspondran les facultats següents: 

1. La supervisió, aprovació, del planejament urbanístic i dels documents de gestió i execució 
urbanística. 

2. La supervisió, aprovació, i replanteig del projecte d’urbanització, amb les facultats establertes 
en l’article 125.3 del TRLCAP. 

3. Vetllar per l’adequat compliment, per part del concessionari, de les obligacions que es deriven 
de la concessió, i realitzar les inspeccions de les obres, instal·lacions i serveis que siguin 
necessaris. 

4. El nomenament de la Direcció facultativa de l’obra d’urbanització, a càrrec de l’adjudicatari. 

5. L’aprovació i liquidació de les bestretes o quotes d’urbanització, el control i seguiment 
econòmic de la concessió i el seguiment de l’exercici de la concessió i les relacions ordinàries 
amb el concessionari. 

6. La resolució de les incidències contractuals quan aquesta resolució no vulneri les facultats 
reservades a l’òrgan de contractació. 

7. La proposta de recepció de la concessió i de devolució parcial o total de les garanties 
dipositades 

8. Altres facultats de naturalesa anàloga relacionades amb la gestió de la concessió. 

L’Ajuntament es reserva les facultats d’adjudicació, formalització, interpretació, modificació, sanció i 
resolució, en el seu cas, de la concessió administrativa. 

 

9. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Seran causes de resolució del contracte les recollides en l’article 111 del TRLCAP, i expressament 
les següents: 

Són causes de resolució del contracte d’obres: 

1.   La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista. 

2.   La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o de insolvència 
fallida en qualsevol procediment o l’acord de “quita y espera”. 

3.   El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista. 

4.   La manca de prestació pel contractista de la garantia definitiva o les especials o 
complementàries d’aquella en termini en els casos previstos a la llei i la no formalització del 
contracte en termini. 

5.   La demora en el compliment dels termini per part del contractista  

6.   L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. 

7.   Les previstes a l’article 149 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
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EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES IMPUTABLES AL 
CONTRACTISTA 

En cas de resolució del contracte per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la 
garantia i haurà, a més, d’indemnitzar a l’Ajuntament els danys i perjudicis ocasionats en allò que 
excedeixi de l’import de la garantia incautada. 

El contracte s’extingeix pel compliment integra de les obligacions del contractista, sens perjudici 
que aquestes es realitzin en terminis superiors als establerts per la concessió. 

 

10. RECEPCIÓ DE LES OBRES  

Un cop superats favorablement els assaigs i proves contemplats en la posta en marxa de la 
urbanització, dintre del mes següent a la terminació de les obres es procedirà a la seva recepció. 
Assistirà un representant designat per l’Ajuntament, el/els facultatiu/s encarregat/s de la direcció de les 
obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.  

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el representant 
designat per l’administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començarà el 
termini de garantia que s’estableix en un any.  

AMIDAMENT GENERAL I CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES 

Rebudes les obres es procedirà seguidament al seu amidament general amb assistència del 
contractista, formulant-se pel director de l’obra en el termini d’un mes des de la recepció, l’amidament 
de les realment efectuades d’acord amb el projecte executiu, amb assistència del contractista.  

D’aquest acte s’aixecarà la corresponent acta en triplicat exemplar que signaran el director de l’obra i 
el contractista, retirant un exemplar  cadascun dels signants i traslladant el tercer a l’òrgan de 
contractació. 

Dintre del termini de dos mesos comptadors des de la recepció de l’obra, l’òrgan de contractació haurà 
d’aprovar la certificació final de les obres. Qualsevol diferència que no hagi estat prèviament 
sol·licitada per l’Ajuntament, valorada per l’adjudicatari, informada favorablement per la Direcció 
Facultativa i aprovada per l’òrgan competent de l’Ajuntament que correspongui, no serà objecte de 
reclamació econòmica formant part del risc i ventura assumit pel contractista d’acord amb l’oferta 
presentada i el contracte entre les dues parts.  

LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA 

Dintre del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, el contractista restarà rellevat de tota responsabilitat, llevat el disposat a l’article 148 del 
text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, procedint-se a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions 
pendents, aplicant-se a aquest últim el que disposa l’article 99.4 del text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques.  

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats estiguessin causats per deficiències 
en l’execució de l’obra i no pel seu ús, durant el termini de garantia el director facultatiu de l’obra 
dictarà les instruccions oportunes al contractista perquè repari degudament l’obra. A aquest efecte, li 
concedirà un termini durant el qual el contractista continuarà encarregat de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
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11. IMPOSICIÓ FISCAL 

De conformitat amb el que disposa l’article 88.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l’Impost 
sobre el Valor Afegit i article 77 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat por el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, s’entendrà que el 
contractista ha inclòs dins del preus del contracte, l’Impost sobre el Valor Afegit, que no obstant 
haurà de repercutir-se com a partida independent, quan així procedeixi, en els documents que es 
presentin al cobrament.  

Parets del Vallès, 19 de gener de 2006 

 
ANNEX II 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ URBANÍSTICA INTEGRADA I 
EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR UP-5 DEL PLA GENERAL DE 
PARETS DEL VALLÈS. 

1. GENERALITATS 

El present Plec de prescripcions tècniques té la doble finalitat per un costat de definir les 
condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base per a dur a terme 
els treballs, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que ha d’elaborar el 
l’equip tècnic redactor per tal de dur a terme la gestió integrada del Sector UP-5 i per l’altre, 
l’execució de totes les obres necessàries per tal d’urbanitzar l’esmentat Sector. 

 

2. ANTECENDENTS 

El vigent Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona delimita l’àmbit denominat “Sector UP-5 El Circuit”, el qual 
està classificat com a Sòl Urbanitzable Delimitat. 

 

3. OBJECTE DEL PRESENT PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

L’objecte del present document és definir les condicions tècniques, que juntament amb les 
condicions econòmiques administratives, han de regir la concessió administrativa per l’execució 
urbanística integrada pel sistema de reparcel·lació, mitjançant la modalitat de cooperació, del 
sector UP5 “Circuit” del Pla General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès, que serà gestionada 
a risc i ventura del concessionari, i que vindrà obligat a les següents actuacions: 

• Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del Pla Parcial Urbanístic del Sector de Sòl 
Urbanitzable UP5, anomenat “CIRCUIT”, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de 
Parets del Vallès amb totes aquelles càrregues externes que permetin el bon funcionament 
del Sector i la seva estructuració amb el resta del Municipi. Així com, en el cas de ser 
necessari, la redacció del document de Modificació Puntual del Pla General.  

• Redacció de l’Estudi previ de les edificacions requerit per a la concreció volumètrica, 
parcel·laria i arquitectònica, materials i definició de façanes que quedarà inclòs com a 
normativa del Pla Parcial Urbanístic 

• Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del projecte d’urbanització de l’esmentat 
sector de planejament; 
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• Redacció i presentació davant de l’Ajuntament del projecte de reparcel·lació del sector de 
planejament, i si s’escau del projecte de Taxació conjunta; 

• Execució de les obres d’urbanització establertes en els esmentats documents; 

• Assumir la condició de beneficiaria de l’expropiació de les finques dels propietaris o 
propietàries que incompleixin les obligacions de pagament de les quotes urbanístiques. 

• La gestió urbanística del Sector UP-5 entesa com el conjunt d’actuacions d’impuls, 
tramitació i administració dels instruments de gestió urbanística fins a la transformació de 
l’ús del sòl i la urbanització de l’esmentat Sector.  

• Redacció del Estatuts de la Junta de Conservació de la urbanització del sector 

 

4. REDACCIÓ DEL PLANEJAMENT DERIVAT  

Amb l’objecte de desenvolupar el Sector de Sòl Urbanitzable delimitat “ UP5 Circuit” del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Parets del Vallès, el concessionari redactarà el corresponent Pla 
Parcial, el qual haurà de contenir totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística 
detallada de l’esmentat Sector, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable delimitat i allò 
establert a l’article 65 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanismes de Catalunya, en endavant TRLUC, i els articles 13, 15, 94 del Decret 287/2003, de 
4 de novembre, pel que s’aprova el Reglament que la desplega, en endavant RLUC. 

 

4.1. REQUISITS DEL PLANEJAMENT DERIVAT 

A part del contingut previst a la legislació d’aplicació, el Pla Parcial del “Sector UP-5 El Circut” en la 
seva proposta d’ordenació, haurà de contemplar i tenir en compte: 

- Totes aquelles infrastructures que permetin la seva incorporació a l’estructura general del 
Municipi i la seva connexió amb la xarxa de carreteres. Els Tècnics Municipals podran 
proposar al concessionari, amb la única finalitat de resoldre-ho, la redacció d’una 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès, sense que en cap 
cas pugui comportar un increment de l’edificabilitat bruta contemplada al Pla General. 

- Les mesures necessàries per una utilització racional del territori d’acord amb el principi de 
sostenibilitat recollit a l’article 3 del TRLUC i la reducció dels impactes paisatgístics de les 
noves edificacions, adaptant-se en la mesura possible a la topografia on es troben 
situades. 

- La seva proximitat amb el Circuit de Catalunya i la seva façana amb la Carretera C-17. 

- El Pla Parcial preveurà un Estudi previ de les edificacions per la concreció volumètrica, 
parcel·laria i arquitectònica. 

- Les cessions que s’estableixen en el Pla General d’Ordenació Urbana tenen la 
consideració de mínims, sens perjudici que els planejaments derivats puguin proposar un 
percentatge superior. 

 

4.2. DOCUMENTACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC 

El Pla Parcial del Sector UP-5 del Sector “El Circuit” haurà de contenir com a mínim la següent 
documentació, d’acord amb l’article 66 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya: 
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- Memòria, i els estudis justificatius i complementaris. 

- Els plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i de detall de la urbanització. 

- Les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl. 

- L’avaluació econòmica de la promoció, i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat. 

- El pressupost de les obres i els serveis. 

- La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general 
sobre mobilitat sostenible, que incorpori un estudi d’avaluació de mobilitat. 

- La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental. 

- La justificació que s’adequa al programa d’actuació urbanística municipal, si s’escau.  

- Estudi previ de les edificacions requerit per a la concreció volumètrica, parcel·laria i 
arquitectònica, materials i definició de façanes que quedarà inclòs com a normativa del Pla 
Parcial Urbanístic 

 

5. PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ i SI S’ESCAU DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA 

El Projecte de Reparcel.lació tindrà per objecte el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues 
derivats de l’ordenació de conformitat amb el planejament vigent, la regularització de la 
configuració de les finques, situar-ne l’aprofitament en zones aptes per l’edificació i l’adjudicació 
dels terrenys que els hi corresponen als propietaris i a l’Ajuntament de Parets. 

La redacció d’aquest instrument de gestió es realitzarà de conformitat amb allò establert a la Llei 
d’Urbanisme, al seu Reglament que la desplega parcialment i al Projecte de Bases redactat pels 
Tècnics Municipals que regeix la concessió integrada i que va ser aprovat per la Junta de Govern 
Local de 29 de setembre. En aquells casos que sigui necessari és tramitarà un Projecte de taxació 
conjunta  de conformitat amb l’article 107 del TRLUC. 

Correspondrà al concessionari la realització dels treballs necessaris per la inscripció en el Registre 
de la Propietat de l’esmentat projecte d’urbanització i si s’escau els d’expropiació. 

 

6. PROJECTE D’URBANITZACIÓ  

El Projecte d’Urbanització tindrà per finalitat posar en pràctica l’execució material de les 
determinacions del Pla General d’Ordenació de Parets del Vallès i, concretament, del Pla Parcial 
del Sector “ UP-5 El Circuit” de conformitat amb allò establert a l’article 70 del TRLUC. 

 

6.1. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

El Projecte d’Urbanització del Sector UP-5 del Sector “El Circuit” haurà de contenir com a mínim la 
següent documentació: 

- Memòria descriptiva de les característiques de les obres, les necessitats a satisfer i la 
justificació de la solució adoptada 

- Plànol de situació degudament referenciat. 

- Plànols del Projecte i de Detall necessaris perquè la obra quedi perfectament definida. 
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- Plec de prescripcions Tècniques particulars, amb descripció de les obres i regulació de la 
seva execució, d’acord amb els annexes que en formen part. 

- El Pressupost, amb expressió dels preus unitaris i dels descomposats, si s’escau, estat 
d’amidaments i els detalls precissos per la seva valoració, d’acord amb els annexes 
corresponents 

- El Programa de desenvolupament dels treballs o Pla de l’obra. 

- Les referències en que es fonamentarà el replanteig de l’obra. 

- L’estudi de seguretat i salut. 

- El pla del control de qualitat de l’obra d’urbanització. 

 

6.2. ANNEXES QUE FORMEN PART INTEGRANT DEL PRESENT PLEC DE CLÀUSULES 
TÈCNIQUES. 

Els annexes que s’adjunten al present Plec de prescripcions tècniques formen part integrant 
del mateix. 

Annex 1: Plec de prescripcions Tècniques per la redacció del Projecte d’Urbanització, que defineix 
les característiques del Projecte d’Urbanització. 

Annex 2:  Document de Plec de condicions tècniques particulars prescripcions de qualitats per la 
redacció del Projecte d’Urbanització, que defineix les exigències de la qualitat en els materials i les 
hipòtesis de sortida per el càlcul de tots els elements del sector i les hipòtesis inicial d’amidaments 
que serveix per ofertar el preu de les diferents unitats d’obra. 

Annex 3: Pressupost estimat de les obres d’urbanització del Sector Circuit “UP5”. 

Annex 4: Justificació de preus del pressupost estimat de les obres d’urbanització del Sector UP-5. 

 

6.3. DIRECCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ 

Amb anterioritat al començament de les obres el concessionari haurà de proposar el nomenament 
del Director facultatiu de les obres i els seus col·laboradors, que haurà de comptar amb amplia 
experiència en matèria de direcció d’obres d’urbanització.  

Correspondrà a l’Ajuntament el nomenament del Director facultatiu de les obres, en vista a la 
proposta formulada pel concessionari, o mitjançant la selecció del mateix, de conformitat amb les 
exigències i requisits de les obres d’urbanització. 

La Direcció facultativa haurà de garantir la seva presència a l’obra, un mínim d’una visita setmanal, 
i haurà de comptar amb col·laboradors capacitats que garanteixin la seva presència a l’obra per 
garantir la comprovació i la vigilància de la seva correcta realització. 

 

6.4. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb allò establert a l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s’estableixen 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el contractista que resulti 
adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut, en 
el qual s’analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions de l’Estudi en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra.  
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El contractista tindrà un termini de 15 dies, des de que li sigui notificada l’adjudicació,  per a la 
presentació de l’esmentat Pla.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l’Ajuntament abans de l‘inici de l’obra.  

El contractista haurà de complir en tot moment les especificacions del Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’estableixin en el document de formalització del contracte i en les seves 
actualitzacions o les que, en el seu cas, pugui exigir el Director de l’Obra. 

El coordinador de seguretat i salut serà contractat pel concessionari entre tècnics que reuneixin els 
requeriments del contracte. Si el concessionari deixes de complir aquesta obligació, l’Ajuntament 
estarà facultat per designar-ne un, a càrrec del concessionari. 

 

 

6.5. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

En matèria de qualitat, la concessionària haurà de complir amb el programa de control de qualitat, 
mitjançant la realització d’assajos de control de qualitat de l’obra executada i dels materials 
emprats, per part dels laboratoris proposats per la concessionaria i acceptats per l’Ajuntament. 

L’anterior obligació no impedirà que l’Ajuntament sol·liciti la realització de més controls o assagis 
contradictoris respecte de les unitats que estimi pertinents, a càrrec del concessionari fins a un 
percentatge màxim d’1,5% del pressupost del projecte d’urbanització.  

 

7. GESTIÓ URBANÍSTICA. 

El concessionari haurà de disposar per la correcta execució i control de la urbanització amb 
personal especialitzat de conformitat amb la oferta presentada pel seguiment de la gestió 
urbanística 

De conformitat amb els programes de treball de l’equip de gestió, correspondrà al Director  de 
l’equip de gestió urbanística, nomenat pel concessionari, garantir el correctament 
desenvolupament dels processos urbanístics, fins a la seva finalització i mantenir les relacions amb 
els propietaris dels terrenys i l’Ajuntament. 

Seran competències de l’equip de gestió urbanística del Sector UP-5 el conjunt d’actuacions 
d’impuls, tramitació i administració dels instruments de gestió urbanística fins a la transformació de 
l’ús del sòl i la urbanització de l’esmentat Sector. 

 

6. Aprovar, si escau, la sol·licitud dels préstecs per al finançament de 
projectes d’inversions previstos en el Pressupost de 2006 
Prèvia la vènia, intervé el regidor d’Hisenda, el senyor Mingote, i llegeix la proposta 
d’acord relativa a la sol·licitud de diversos préstecs per al finançament de projectes 
d’inversions previstos en el pressupost 2006. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que els preocupa el fet de 
demanar sempre crèdits per a inversions. Hi ha moltes inversions que, potser, no cal fer-
les aquest any, com la residència d’avis, que és un model al qual ERC no dóna suport al 
100%, però tampoc hi està en contra. 
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El dèficit de l’Ajuntament està controlat, però si hagués alguna urgència potser es 
descontrolaria. Des que està en aquest Ajuntament com a representant d’ERC veu que a 
finals d’any quan es va just de pressupost es concerta algun crèdit. 

A part dels dos crèdits que es demanen, suposa que a finals d’any també es demanarà un 
altre crèdit. 

ERC creu que es podria estalviar i no fer aquesta faraònica obra a la qual l’equip de 
govern s’ha compromès. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Mingote, respon que aquesta nit s’ha parlat molt de 
models, i l’equip de govern creu que són importants totes les inversions del pressupost i el 
Pla d’actuació. Per dur-les a terme és necessari, a més de la resta d’inversions, sol·licitar 
préstecs. 

Referent als ajustaments, que suposa que el senyor Rigol es refereix a les modificacions 
de pressupost, ha de dir que aquest any els ajustos han estat mínims i no vinculats, i la 
intenció és no fer aquesta modificació. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que per a explicar la 
posició del seu grup, farà una mica de memòria històrica, perquè el tema està directament 
lligat amb els pressupostos aprovats fa quatre dies i que CiU com a partit polític va marcar 
una posició d’abstenció, perquè hi havia pinzellades del pressupost que recollien temes 
que el seu grup havia plantejat i defensava, però també estaven en contra del tema del 
finançament, perquè entre altres qüestions, CiU amb l’estudi que han fet any rere any ha 
vist que l’endeutament de l’Ajuntament s’incrementa i dintre del que es denomina el deute 
viu. L’Ajuntament està al 84,34% i el màxim legal autoritzat és del 110%. 

Aquest era un dilema que tenien amb el regidor, sobre què un grup veu el got mig ple i 
l’altre mig buit. CiU entén que l’Ajuntament està en un nivell d’endeutament alt. 

Respecte a l’operació de crèdit de 4.500 € que preveu el pressupost, pregunta al regidor 
d’Hisenda per què escauen de moment uns 849.000 € dels 4.500 € previstos al 
pressupost. Entenen que alguna de les obres que estaven per finançament a base de 
préstecs, de moment, s’hauran congelat o caigut. El senyor Martorell demana al regidor 
que expliqui el tema. 

CiU no vol lligar els equipaments que s’estan posant damunt de la taula, perquè es fa un 
flac favor a tots plegats. CiU defensa un tema estrictament econòmic i és que l’Ajuntament 
té un deute important i que concertar aquestes operacions de crèdit repercutirà a un curt, 
mitjà i llarg termini, perquè no se sap què pot passar el dia de demà. 

El seu grup creu que algunes de les obres previstes al pressupost possiblement podrien 
esperar o canviar a fi que el nivell d’endeutament no fos tan gran. 

CiU ho veu globalment i no ho volen sectoritzar per equipaments. Explicat això i 
continuant amb la línia que van exposar en aquest tema en concret, CiU votarà en contra 
de les operacions de crèdit, perquè en són moltes i molts els diners que es demanen, 
cosa que fa un major endeutament, i arribar a aquests nivells de deute viu comença a ser 
perillós, tot i que estan dins del marc de la vigent llei. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Mingote, explica que els números són els que són i quan 
els ratis són del 82,35%, probablement hi haurà algun punt de diferència amb els 
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reajustaments finals, però es parla d’un 82% per situar-se una mica i fer la comparativa 
amb l’entorn d’altres administracions, i són uns ratis, repeteix com ho va fer en la sessió 
dels pressupostos, que estan dintre de la màxima normalitat i d’uns termes més que 
raonables. 

Hi ha una dada interessant que és la diferència entre els ingressos i les despeses 
corrents, en què hi ha un superàvit d’un 8%, que contrarestat amb el rati del 82%, que és 
el que deu l’Ajuntament, i que no pot arribar al 110% dels ingressos corrents, són uns 
percentatges interpretatius i que l’equip de govern considera que estan dintre dels 
marges. Després dels estudis pertinents, l’Ajuntament té la possibilitat d’endeutar-se, 
perquè  té força ingressos. És un Ajuntament dinàmic que ha decidit portar a terme moltes 
inversions, i el pressupost s’ha ajustat a aquestes necessitats. 

Respecte als 849.000 € és necessari aclarir el tema, perquè amb aquest import no es 
deixen de fer cap tipus d’inversió, sinó que exactament són aquests els que falten en el 
préstec i és el préstec que es concerta habitualment amb la Diputació de Barcelona, amb 
el qual es completa la partida d’inversions. 

A continuació intervé el regidor del PP, el senyor Cepas, i explica que el préstec de 
2.000.000 € a 30 anys, més 1.000.000 €, creu sincerament que en un any l’equip de 
govern no farà aquesta inversió i els préstecs s’haurien de dosificar en imports més petits, 
perquè 30 anys són molts anys i ell no estarà per veure-ho i no sap si s’escurçarà el deute 
en aquest termini. Aquesta operació surt de la seva manera de pensar i actuar. 

El PP veu correcte que part d’aquest import s’inverteixi en la residència i centre de dia. No 
sap el pressupost final de la residència, els crèdits són molt grans, a molt llarg termini i la 
bola de neu cada vegada creix més, aquest és el problema. Per tant, el PP s’absté. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Mingote, explica que el que costarà la residència és el 
doble del préstec que se sol·licita. 

El termini dels préstec és de 30 anys per diverses raons: una, perquè béns immobles 
d’una mida com aquesta tenen una amortització aproximada de 50 anys, i l’Ajuntament té 
una capacitat de retorn que amb préstecs més curts seria complicat. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el total de la 
quantitat que es proposa sol·licitar de 3.550.000 € de préstec és molt respectable. Avança 
que el seu grup votarà en contra de subscriure els préstecs perquè aquests porten 
l’Ajuntament a una situació econòmica bastant al límit i la majoria d’arguments ja els han 
exposat al debat dels pressupostos. Arguments que no van ser en cap moment contradits 
per l’equip de govern. 

L’Ajuntament paga cada dia amb els préstecs que ja té, sense comptar aquests dos tan 
grans que es proposen avui. Ha de tornar cada dia quan es posen els carrers, és a dir 
quan es lleven 5.000 €, entre interessos i capital que han de tornar als bancs. És una xifra 
molt important i tot i haver de retornar aquest diners, encara s’incrementen més amb la 
nova proposta de préstec. 

L’equip de govern no practica cap mena de política d’estalvi que permeti passar recursos 
ordinaris a inversió. Són mínims els recursos ordinaris que es passen, 350.000  €, 
quantitat molt petita. L’Ajuntament amb els ingressos que té dels tributs i de les taxes que 
cobra podria fer funcionar la màquina, però amb això no pot fer cap inversió i quan es 
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planteja alguna ha de recórrer a préstecs. Totes o quasi totes  les inversions han de sortir 
dels préstecs, ja que no es fa cap mena de política d’estalvi, que comporta que els 
ciutadans de Parets en comptes de pagar les pròpies hipoteques que tenen per raons 
personals o familiars, a més s’afegeix una altra, que és la col·lectiva, la que l’Ajuntament 
decideix subscriure i que haurà d’acabar de pagar i repercutint en els ciutadans. 

El NOPP no entén ni considera adequat, per molt que sigui legal, concertar un préstec a 
30 anys, perquè s’endeuta una generació de persones i, per tant, s’hipotequen moltes 
decisions del futur, per molt legals que siguin. Repeteix que 30 anys és endeutar una 
generació. 

La senyora Martí manifesta que és lamentable que passi això en un Ajuntament ric, amb 
possibilitats i que té molts ingressos. 

La situació econòmica a la qual s’ha arribat és a causa de la mala gestió econòmica de 
l’equip de govern, que impossibilita que dels recursos ordinaris vagi res a inversions. 

Un altre aspecte de la mala gestió és el fet de no ser capaços d’aconseguir subvencions i 
ajuts d’altres institucions que permetin repercutir-les en inversions. 

Seria molt important que per a la residència d’avis s’hagués aconseguit algun tipus de 
subvenció de Benestar Social o d’alguna altra institució, ja que emprendre un projecte 
d’aquestes característiques sense el suport de les altres institucions és difícil, per tant, hi 
ha una manca de capacitat de gestionar cap tipus de subvenció. 

Pel que fa al tema de la residència, es comença la casa per la teulada, ja que no hi ha 
projecte, no hi ha el solar que l’equip de govern pensa destinar-lo, perquè encara té una 
qualificació urbanística que no és adequada per construir la residència i, malgrat tot això, 
l’Ajuntament corre a subscriure un préstec. No sap perquè s’ha de corre tant a subscriure’l 
quan no hi ha ni projecte, ni el solar té la qualificació adequada. 

El NOPP especifica molt clarament que no està en absolut en contra de la majoria de les 
obres i de les propostes del capítol d’inversions, però sí que ho estan de la via del préstec 
i no volen que ningú faci cap mena de barrejar d’aquests dos conceptes. 

El NOPP i la resta dels grups polítics estan a favor de la residència d’avis, a favor 
d’urbanitzar carrers, cosa que han demanat, perquè és una necessitat imperiosa a causa 
de l’abandonament durant molts anys. Estan d’acord en ampliar el Pau Vila, perquè salta 
a la vista les necessitats escolars del municipi, estan d’acord amb les obres de la Marineta 
i amb totes les altres. 

El NOPP va manifestar al debat dels pressupostos les inversions que trobaven a faltar 
com la compra de Can Marc, perquè endeutar-se per comprar Can Marc és bo, perquè a 
la llarga s’estalviaria. 

Manca com a concepte la rehabilitació de masies. Si tan explícitament es va comentar en 
el debat de pressupostos la rehabilitació de la masia de Can Guasch i de Can Cot, 
exactament a la pàgina 37, el NOPP va  trobar a faltar fins i tot això. La majoria dels 
conceptes els veuen clars i d’altres s’han d’afegir. 

El NOPP està en contra de les decisions  polítiques d’endeutar-se d’aquesta manera fins 
a límits que s’apropen molt a la situació que la normativa estableix. 
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La senyora Martí continua explicant que és molt fàcil trucar els bancs quan es parla de 
diners públics, es truquen als bancs i s’amplien els deutes, quan abans d’endeutar-se el 
NOPP creu que s’han de fer dues coses molt importants, que és estalviar, reduir la 
despesa corrent, que és molt alta, i gestionar bé el tema de les subvencions i aportacions 
d’altres entitats. 

Si s’apliquessin aquests dos principis, les quantitats que se subscriurien, si és que 
s’haguessin de subscriure préstecs, no tindrien aquest volum tan important. 

En la proposta d’acord han observat que el punt quatre diu delegar a la Junta de Govern 
l’aprovació de la concertació dels préstecs. Avui només s’aprova l’inici de l’expedient de 
contractació i es proposa com a punt número quatre delegar a la Junta de Govern 
l’aprovació de la concertació dels préstecs per finançar part de les inversions previstes en 
el pressupost de l’exercici 2006. El NOPP està totalment en contra de delegar aquesta 
funció, ja que la capacitat és del Ple de l’Ajuntament i una vegada que hi hagi les ofertes 
de les entitats bancàries, s’haurien de portar al Ple per prendre l’acord amb l’entitat que 
s’hagi de subscriure. 

No sap si legalment és possible o no, perquè si és una competència del Ple, no creu que 
el Ple pugui delegar competències a la Junta de Govern. Demana al secretari que ho 
expliqui. 

El NOPP creu que és recomanable que no es prevegi la possibilitat de delegació i que el 
tema es torni a debatre al Ple, ja que per l’import dels préstecs la competència és del Ple. 

Per les raons que ha esmentat i per l’observació sobre el tema de la delegació, voten en 
contra de l’inici de l’expedient de contractació de l’operació de préstec de més de 
3.000.000 €. 

Pren la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Mingote, i explica que és difícil no mesclar 
els termes i barrejar conceptes, quan la representant del NOPP els mescla tots i fa un 
batibull d’afirmacions sobre l’aprovació de la concessió d’una pòlissa financera. 

Sap que a la senyora Martí no li agrada que es digui que el NOPP no vol la residència. La 
senyora Martí ha manifestat que per a la hipoteca de la residència s’han de moure 
subvencions. Ha de dir que s’estan movent, perquè de fet en alguna de les preguntes que 
ha contestat ha dit totes les subvencions que ha mogut la corporació i amb aquest tema 
l’Ajuntament no escatima esforços. 

La senyora Martí ha dit que si no hi ha subvencions que probablement no s’hauria d’haver 
engegat el procés de la residència. Però el senyor Mingote manifesta que l’endeutament 
s’ho val. 

Respecte al que ha dit sobre que un endeutament a 30 anys hipoteca l’Ajuntament, 
Recorda a la senyora Martí que des de desembre de 2002 a gener de 2003, en què 
estava un altre company de regidor, es van amortitzar avançadament 42.000.000 PTA de 
romanent de tresoreria. 

No sap si fan bé la feina o no, però ha de dir que hi ha cicles que demostren la política 
d’estalvi de l’equip de govern, i que el NOPP diu que no fa. Només amb aquesta dada 
queda demostrada que hi ha política d’estalvi. 
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Respecte als deutes dels paretans quan es lleven, el senyor Mingote explica que els 
paretans quan s’aixequen, alguns tenen hipoteques i d’altres no. Però els que en tenen, 
tenen la seva. 

La senyora Martí fa demagògia. Un paretà quan s’aixeca, per sort té la seva hipoteca, que 
és prou greu i alguns altres no. Això és transportar l’economia de l’hisenda local, en què 
els seus votants han dipositat la confiança, en què l’obligació de l’Administració local és 
gestionar els calés de tots els paretants i paretanes el millor que saben i l’equip de govern 
creu que tot el reguitzell d’inversions que l’equip de govern ha decidit portar a terme 
durant aquest any valen aquest grau d’endeutament, que és un grau d’endeutament 
totalment raonable d’un 82%, tenint en compte que el màxim és del 110%, perquè si es 
mira una gràfica del que ha estat el grau d’endeutament i el deute viu de l’Ajuntament dels 
últims anys, es veu que va fluctuant i es col·loquen elements correctors que fan que el 
grau d’endeutament estigui totalment controlat. 

És evident que l’equip de govern està fent inversions importants de gran volum. És una 
decisió política portar a terme tots els arranjament de la via pública, la residència, Cal 
Jardiner i tot el reguitzell d’inversions previstes. 

El senyor Mingote manifesta que la senyora Martí ha començat la intervenció dient que 
l’equip de govern no contradiu ni contesta cap de les afirmacions del NOPP, però ha de 
dir que l’equip de govern les contesten, com fa amb tots els grups, però el NOPP no les 
escolta. Una altra qüestió és que els dos grups tenen models diferents, cosa que 
accepten i entenen. 

A continuació pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i explica que les 
inversions previstes i les propostes d’enguany són molt importants, i ho són més que mai, 
perquè en el debat dels pressupostos s’havia posat de manifest que arran d’un procés de 
participació ciutadana eren també compartides per la ciutadania. Per tant, les inversions 
previstes d’executar enguany, són inversions no només aprovades pels polítics, sinó 
reivindicades per la ciutadania. Aquest fet és prou important. 

Sens dubte, de totes les inversions previstes, el projecte més rellevant és la construcció 
de la residència d’avis i centre de dia per a la gent gran. És un equipament amb una 
despesa i un cost considerable, però hi ha altres inversions previstes que sense ser tan 
rellevants no són menys importants. Totes les inversions previstes per enguany són 
importants i estan previstes i del seu conjunt global fan que enguany hi hagi una previsió 
d’inversió realment rècord en la història de la corporació, ja que el  programa d’inversions 
és de 6,7 milions d’euros. Insisteix que és una xifra molt important. 

És obvi que per la pròpia dimensió i per la magnitud de la xifra, que l’Ajuntament no 
disposa pas d’un volum de recursos propis suficient per tirar endavant tots aquests 
compromisos amb la ciutadania i és per això, tal com ho ha explicat molt correctament el 
regidor d’Hisenda, que s’ha previst subscriure els dos préstecs que ara es porten a 
aprovació per finançar algunes de les propostes i projectes recollits en els pressupostos i 
les inversions d’enguany, en les quals estan treballant per poder-les executar. 

Tots saben que amb el tema del deute i ho diu amb tota la tranquil·litat del món, és molt 
fàcil fer demagògia, perquè en el fons depèn de com s’utilitzen les xifres, les dades 
estadístiques numèriques. És molt fàcil caure en la demagògia. 



 

  
                               
 

 Carrer Major, 2-4 - 08150 Parets del Vallès – Barcelona – Tel. 93.573 88.88  Fax. 93. 573.88.89  
a/e: info@parets.org - http://www.parets.org – http://www.parets.cat 

47

Des del grup polític d’Iniciativa ha de dir en contrast amb qualsevol interpretació errònia 
que pugui haver, que l’Ajuntament ha fet un esforç important de sanejament de les 
finances municipals i hi estan convençuts que qualsevol anàlisi financer que es fes de les 
dades municipals conclouria que a data d’avui l’economia municipal és l’economia d’un 
ajuntament sanejat, cosa que per a Iniciativa queda clar meridianament i és precisament 
en el context d’una economia municipal sanejada en què demanar dos crèdits concrets 
d’una magnitud importantíssima per a finançar inversions concretes, que saben quines 
són, i que contribueixen a la millora important de la qualitat de vida del conjunt de la 
ciutadania és d’una lògica inqüestionable. 

Si es volen tirar endavant projectes que no es poden pagar perquè no es tenen els diners, 
si l’Ajuntament té una economia sanejada és lícit, legítim, honrat i políticament 
imprescindible recorre al préstec per molt que no agradi el concepte del préstec, s’ha de 
fer amb la capacitat i la seguretat que es podrà retornar sense hipotecar el futur de ningú. 

Com a membres del govern corresponsables d’executar les inversions previstes, però 
també com a força política responsable davant els veïns i les veïnes de la població, que 
demanen que es facin aquests projectes. Iniciativa està d’acord en iniciar els tràmits i les 
sol·licituds dels préstecs destinats al finançament d’inversions previstes en el pressupost 
municipal de 2006, que es va aprovar fa uns dies. 

El senyor Tarrés manifesta que vetllaran tots plegats, Iniciativa i tot els grups de govern, 
perquè la gestió dels préstecs es faci amb el màxim de rigor. 

Intervé la presidència i explica al senyor Cepas que segur que d’aquí a 30 anys tal com va 
la unitat familiar molts dels que estan aquí segurament hauran d’utilitzar la residència i 
segur que d’aquí a 30 anys s’haurà d’ampliar i demanar un altre préstec per a 30 anys, ja 
que l’equipament es quedarà petit, senzillament perquè les unitats familiars canvien. 

Respecte al comentari de la senyora Martí, indica que cada dia quan es lleva el ciutadà, 
l’Ajuntament també dóna serveis d’informació i gestió administrativa, serveis de recollida i 
neteja, servei d’enllumenat, serveis educatius amb les escoles bressol, de la natura, de 
música, serveis culturals a Can Butjosa i Can Rajoler, serveis esportius a la piscina i el 
pavelló, serveis socials, amb atenció directa al ciutadà i serveis d’ocupació, entre d’altres. 

Alguns d’aquests poden ser millorables, i es treballa en aquesta línia, però l’Ajuntament 
presta al ciutadà una sèrie de serveis importants. 

Respecte a demanar subvencions, ha de dir que l’Estatut va per bon camí i suposa que 
Catalunya rebrà més finançament, que ajudarà en moltes de les inversions, ja que no es 
disposen de recursos financers, es disposaran i se n’aconseguirà alguna. 

La presidència recalca un fet important que ja ha explicat més d’una vegada, i és que el 
Departament de Benestar Social té previst construir residències on no arriben el 
percentatge mig de plaça per habitant, i en el cas del Vallès Oriental, està per sobre, 
perquè compten també amb les residències privades. 

La presidència espera que amb els nous recursos hi hagi més finançament i ajudin a 
portar a terme aquesta inversió que, com s’ha comentat, pot valer entre 4.000.000 € i 
5.000.000 €. 

Pel que fa al tema del projecte, la presidència torna a insistir que el dia 10 de febrer hi 
haurà la seva presentació. S’està a punt de rebre la notificació de les aprovacions 
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definitives de la Comissió d’Urbanisme i només falta la ratificació de la Comissió de 
Catalunya per obtenir les qualificacions determinades d’equipament en aquell sector. 

Per fer el procés d’adjudicació és necessari iniciar un treball previ, que s’està 
desenvolupant en aquests moments i quan es redacti el projecte executiu i tingui lloc la 
presentació del projecte bàsic, esperen que al mes de maig o juny es col·loqui la primera 
pedra, s’adjudiquin les obres i estiguin els temes administratius resolts. 

Respecte a la compra de Can Marc, explica que l’any passat l’Ajuntament va arribar a un 
acord,  amb el seu propietari per a l’adquisició de l’immoble. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i pregunta per dues qüestions que no 
s’han contestat. 

La primera, relativa al que han manifestat abans sobre el punt número quatre, de 
delegació a la Junta de Govern. 

La segona, relativa al punt del solar de l’escola en què suposa que s’hauria d’acordar 
deixar sense efecte el punt de l’altre Ple. 

Pel que fa a Can Marc, ha de dir que no hi ha consignació pressupostària. 

La presidència explica que si es porta al Ple és perquè es pot fer, cosa que vol que quedi 
clara, perquè quan els serveis jurídics de l’Ajuntament inclouen un punt a l’ordre del dia és 
perquè es pot executar l’acord. 

Respecte al punt número quatre, relatiu a delegar a la Junta de Govern l’aprovació de la 
concertació dels préstecs, també diu donar compte al Ple, o sigui, que es donarà compte 
al Ple de la concertació i de les ofertes presentades per les entitats bancàries. 

Pel que fa al solar del Lluís Piquer, el secretari ja ho comentarà i quant a Can Marc 
explica que hi ha una partida ampliable al pressupost per a l’adquisició de béns immobles. 

Pren la paraula el secretari que, per aclarir diverses qüestions, explica que en relació amb 
el tema de la delegació de competències a favor de la Junta de govern local, s’havia 
introduït en la proposta d’acord l’articulat i la llei que preveu la possibilitat que el Ple pugui 
delegar en l’alcalde o la Junta de Govern algunes matèries i, entre les quals apareix la 
d’aprovar la concertació de préstecs. 

A l’article 22.4 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local, queda recollida la 
possibilitat de delegació en la Junta de govern local,  i per tant, en el punt número quatre 
de l’acord s’ha fet constar, que amb posterioritat a l’acord de la Junta de govern local, es 
donarà compte en el següent Ple ordinari. 

En relació amb la qüestió de deixar sense efecte l’acord del conveni amb el Departament 
d’Ensenyament, explica que han interpretat que el primer acord que es va prendre, 
juntament amb el contingut del conveni ara es ratifica un cop s’ha sotmès a informació 
pública el primer acord, mitjançant la publicació corresponent. Per tant, no es tractaria tant 
de deixar sense efecte el primer acord, sinó com si el segon acord fos una aprovació 
definitiva del primer acord, però en lloc d’adjuntar-se el conveni, directament inclou les 
seves clàusules en el mateix acord. 
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En aquest acord, s’han seguit les directrius del Departament d’Educació, per intentar 
evitar qualsevol problema en la cessió del solar, i així és com han demanat que es fes 
l’acord. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 5 (NOPP, CiU) 

Abstencions:  2 (ERC, PP) 

Per tant i, 

Vist que el pressupost per a l’exercici 2006 de l’Ajuntament de Parets del Vallès preveu un 
Pla d’Inversions per un import de 6.761.030 €. 

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

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

Atès que es considera necessària la concertació de dues operacions de crèdit per un 
import total de 3.651.000 € per al compliment de les previsions del Pla d’inversions. 

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

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Iniciar l’expedient de contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import 
de DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000 €), d’acord amb les condicions següents: 

Import:    2.000.000 € 
Termini:   30 anys (2 de carència més 28 d’amortització) 
Tipus d’interès: Variable referencial a EURIBOR (3 mesos, tipus mig) amb 

revisió trimestral o fix. 
Diferencial s/Euribor:  màxim 0,15% 
Liquidació d’interessos: trimestral per trimestres vençuts 
Amortització:  trimestral lineal 
Arrodoniment:  sense arrodoniment 
Afeccions:  sense garantia específica 
Disponibilitat:  per escrit a petició de l’Ajuntament. 
Sense cap altre tipus de 
comissió. 
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2. Iniciar l’expedient de contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import 
d’UN MILIÓ SIS-CENTS CINQUANTA-UN MIL EUROS (1.651.000 €), d’acord amb les 
condicions següents: 

Import:    1.651.000 € 
Termini:   10 anys (1 de carència més 9 d’amortització) 
Tipus d’interès: Variable referencial a EURIBOR (3 mesos, tipus mig) amb 

revisió trimestral. 
Diferencial s/Euribor:  màxim 0,15% 
Liquidació d’interessos: trimestral per trimestres vençuts 
Amortització:  trimestral lineal 
Arrodoniment:  sense arrodoniment 
Afeccions:  sense garantia específica 
Disponibilitat:  per escrit a petició de l’Ajuntament. 
Sense cap altre tipus de 
comissió. 
 
3. Sol·licitar ofertes a les entitats financeres i fixar com a data límit per a la presentació les 
13 hores del dia 15 de febrer de 2006, que hauran d’efectuar-se per escrit, adreçades al 
Registre General de la corporació (Oficina d’Atenció al Ciutadà), per fax, o per qualsevol 
mitjà que permeti tenir-ne constància de la data de recepció. 

4. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la concertació dels préstecs per 
finançar part de les inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2006, de conformitat 
amb les condicions establertes, i donar compte en el Ple ordinari següent. 

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

 
7. Precs i preguntes 
7.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que és 
imperdonable que no hi hagués cavalcada de Reis. Fa 10 anys que la munten els nois de 
l’Escolta Sant Jaume. Es van donar mil excuses o qüestions com que plovia, per 
seguretat o que fins a l’últim moment no van tenir els diners per comprar el material. 

El senyor Rigol prega que es garanteixi que la cavalcada la continuï organitzant 
l’Agrupament i que surti de l’Eixample cap al poble per rebre als reis com cal. 

7.2. El senyor Rigol explica l’actuació de l’ambulància en dos casos. El primer, relatiu a 
una persona atropellada en una rotonda, la qual va estar tres quarts d’hora estirada a 
terra i només es van presentar diversos cotxes de la Policia Local i Nacional, sense que 
cap d’ells tingués una manta. Creu que els cotxes de Policia haurien de portar un 
equipament de primers auxilis. Prega que el regidor de Salut investigui els fets que van 
passar. 

El segon, relatiu al cap d’any al pavelló en què es va demanar una ambulància, la qual va 
trigar 20 minuts en arribar. Es va presentar un cotxe de la Policia Local, que tampoc 
portava cap manta. Sort que Protecció Civil sí que la portava. 
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El senyor Rigol pregunta si el servei permanent d’ambulància és obligatori o no, quan hi 
ha una festa com la de Cap d’Any, amb tanta acumulació de gent. 

7.3. El senyor Rigol explica que l’Associació de Propietaris del carrer Bailèn, 9-11, no 
poden entrar ni sortir amb el vehicle de casa seva ni al matí,  ni a la tarda, en l’hora 
d’entrada i sortida escolar. El mateix passa amb els guals propers, perquè els pares que 
recullen els escolars deixen els cotxes de tal manera que és impossible circular. S’ha 
demanat ajuda a la Policia Local, però aquests no poden, perquè un o dos controlen el 
trànsit i la gent, i es dediquen a cridar l’atenció als conductors que aparquen malament. A 
més, més d’un cop, la Policia no els deixa passar a casa seva. Potser caldria una targeta 
de resident. 

7.5. El senyor Rigol recorda al senyor secretari que fa dos mesos i mig que no reben les 
actes de les juntes de govern. 

7.6. El senyor Rigol prega que es convoqui una comissió de seguiment per tractar el tema 
del Cargol Pelut, entre la gent del Cargol Pelut, els veïns, els partits polítics i l’Ajuntament. 

Pren la paraula el regidor de Serveis Personals, el senyor Torio, i explica que respecte a 
la cavalcada és veritat que el dia 5 de gener no va tenir lloc. Els fets van succeir de la 
manera següent: els responsables de la cavalcada van trucar l’Ajuntament a les 9.15 h, ja 
que quan té lloc una activitat al poble hi ha uns responsables d’aquestes. Per exemple, 
els gegants fan la desfilada de la Festa Major d’Hivern, els Diables la del dia anterior i 
tenen pactat amb l’Ajuntament una sèrie d’activitats i subvencions per a realitzar les 
activitats. 

Fa 30 anys que la Cavalcada de Reis la fa l’Agrupament Escolta, que ha pactat una sèrie 
de subvencions entre 1.000.000 i un 1.500.000 PTA cada anys, depenent de la petició de 
reposició de material. 

Les subvencions han estat les següents: 1.300.000 PTA a l’any 2000, 1.155.000 PTA a 
l’any 2001, 6.400 € al 2002, 9.023 € al 2003, 6.000 € al 2004 i 8.000 € al 2005. Aquest 
any s’havia concedit també la subvenció corresponent. 

Com deia, el dia 5 de gener, a les 9.15 h l’Agrupament va trucar l’Ajuntament explicant 
que tenia un problema perquè plovia. Els representants de l’Ajuntament, l’alcalde i el 
regidor de Cultura, van anar a Can Vila, on munten la cavalcada. La veritat és que plovia i 
no havien muntat res a les carrosses i tenien dificultats per fer-ho. Es van donar un temps 
per veure si millorava el temps, ja que havien demanat el comunicat meteorològic i van 
quedar a les 11 h per prendre una decisió. A les 11 h continuava plovent i l’Ajuntament va 
prendre les mesures per si no podia tenir lloc la cavalcada, com l’adequació del pavelló, ja 
que s’ha de tapar el terra i es triguen 5 hores en muntar un dispositiu i una tarima de 40 
m2, amb 2 escales grans, focus, sistema de so, escalfament del pavelló, tanques 
antiavalots, entre d’altres. Si l’adequació no es començava aviat seria molt difícil portar-lo 
a terme. 

A les 12 h, en una reunió conjunta de l’Agrupament Escolta i l’Ajuntament, de mutu acord, 
decideixen no fer la cavalcada perquè l’Agrupament manifesta que no té possibilitats, ni 
temps, ni forma de muntar les carrosses i es decideix de mutu acord centrar tots els 
esforços en preparar el pavelló. 
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Es decideix que tothom vagi al pavelló. Totes les brigades de l’Ajuntament adeqüen el 
pavelló, es prepara un sistema de megafonia mòbil per avisar la població, es posen 
cartells en els punts del recorregut, en la plaça Josep Marcer i la plaça de la Vila, on es 
feia la presentació dels reis. 

Els membres de l’Agrupament Escolta a les 15 h es presenten al pavelló per agafar la 
megafonia mòbil i començar a donar voltes pel poble, i ajuden a condicionar el pavelló. 

Els serveis de l’Ajuntament a les 12 h truquen a l’Associació de Botiguers per comunicar 
la impossibilitat de la sortida de la cavalcada i a les 18 h reben els Reis en el pavelló. 

Van assistir unes 1.500 famílies i es va fer de la manera més digna i adequada possible. 
Indica que va ser un problema de meteorologia o d’impossibilitat en aquell moment de 
buscar una solució per muntar la cavalcada. 

El senyor Torio explica que respecte al tema de l’ambulància, no té constància dels 
endarreriments. No és normal el que va succeir perquè actualment les ambulàncies 
arriben en uns 10 o 15 minuts. 

Quan té lloc alguna actuació al pavelló hi ha una ambulància, però és possible que en un 
moment determinat hagi de sortir en una emergència, però indica que l’Ajuntament té 
subscrit un conveni amb Creu Roja. 

El dia de la cavalcada, Creu Roja va manifestar que no tenia cap ambulància i 
l’Ajuntament va contractar-ne una per tenir el servei. 

Pel que fa al problema del carrer Bailèn, és un problema que s’arrossega des de fa temps. 
És un problema de convivència de les persones que porten els nens a l’escola i que no 
tenen la sensibilitat d’aparcar correctament els cotxes. Fins ara hi ha un acord sobre que 
la Policia en  les hores punta, les 9 h i les 17 h, instal·la unes tanques per evitar 
problemes com que els cotxes pugin a les voreres i de seguretat per als infants. 

Hi ha sis veïns que viuen en uns habitatges adossats, que si a les 9 h o a les 17 h, 
concretament, volen entrar a casa seva en tenen dificultats. S’està buscant una solució i 
s’ha convocat una reunió entre els serveis tècnics educatius, els serveis de l’Ajuntament, 
la Policia Local, l’AMPA i la directiva de l’escola per a trobar una solució tècnica. 

Hi ha dues propostes, però encara no s’ha definit si l’entrada a l’escola serà pel carrer 
Bailèn o pel carrer Pau Casals, encara que els serveis de seguretat diuen que és més 
perillosa l’entrada pel carrer Pau Casals. 

Com ha dit, aquest mes tindrà lloc una reunió conjunta, després de donar-se un temps per 
analitzar el problema i adoptar la solució definitiva com l’ampliació de la vorera, posar 
passos elevats perquè els cotxes no vagin tan ràpids i una tanca de seguretat davant de 
la porta del col·legi. 

En el cas que s’ampliï la vorera del carrer Bailèn, els cotxes només podrien aparcar en la 
vorera que dóna a l’escola, i així se solucionaria el problema dels veïns. Afegeix que s’ha 
donat el termini d’aquest mes per prendre la decisió. 

Intervé la presidència i explica que els grups del NOPP, CiU i ERC abans del Ple han 
sol·licitat que es convoqui una comissió de seguiment per parlar sobre el Cargol Pelut, la 
qual tindrà lloc el dijous, dia 2 de febrer. 
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Pel que fa a les actes de les juntes de govern, el secretari les farà arribar. 

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Castells, i manifesta que està 
d’acord amb el comentari del representant d’ERC sobre que els cotxes patrulla de la 
Policia portin una manta, prec que farà arribar al cap de la Policia. 

Explica que habitualment en porten una, però en tot cas, reitera que les portaran per 
atendre als primers auxilis. 

En el cas del pavelló, com ha manifestat el senyor Rigol, estava Protecció Civil, que forma 
part del complex de protecció ciutadana, i van prestar els primers auxilis amb aquesta 
manta. 

Intervé el senyor Rigol i manifesta que és un dèficit que costa de pair. 

7.7. Prèvia la vènia, pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i explica 
que és obvi que hi ha temes comuns, i respecte al de la cavalcada vol manifestar que el 
seu grup està d’acord que s’hagi pres bona nota i que quedi clar i palès que va ser una 
decisió compartida entre l’Agrupació Escolta i Guia Sant Jaume i l’Ajuntament, vist com 
s’estaven produint els esdeveniments de no fer-se. 

El senyor Martorell explica que fa molt temps que l’Agrupació reivindica un espai suficient, 
en condicions i preparat per desenvolupar aquesta tasca amb tranquil·litat i temps. 
Entenen que no és fàcil, però s’hauria d’haver cercat i tenir-lo. 

Reitera que s’ha de tenir un espai, en què puguin entrar els carretons i deixar-los 48 hores 
abans, ja que el pagès fa el favor de deixar-los per guarnir-los, cosa que no es pot fer a 
Can Vila. 

CiU voldria que no tornés a passar el que ha succeït aquest any, un fet lamentable per a 
tothom, sobretot per als més petits de la població. Si no torna a passar, voldrà dir que 
s’han trobat els mecanismes necessaris per treballar-hi adequadament. 

El senyor Martorell indica que, com s’ha dit,  al matí ja plovia, amb el consegüent neguit. 
Des de les 7 h, els components de l’Agrupació Escolta intentaven treballar, cosa que no 
era possible. Fins i tot, s’ha manifestat que podia ser perillós el muntatge de les 
carrosses. 

CiU creu que alguna cosa es podia haver fet. Algú va apuntar una solució senzilla com 
instal·lar una pèrgola que tapés les carretes perquè sortissin les tres carrosses dels Reis. 
Això es podia haver aconseguit. L’Ajuntament ha de tenir prou recursos perquè així sigui. 

No parlen de llogar una nau per portar-les allà, cosa que també es podria plantejar, però 
s’hagués pogut muntar una petita carpa de plàstic, ja que tampoc plovia tant i així hauria 
estat possible la cavalcada i hagués continuat la tradició. L’última vegada que la 
cavalcada no va sortir fa 20 anys enrere, que va nevar i era totalment impossible. 

CiU espera que aquest fet ajudi a què no torni a passar i que d’una vegada per totes 
aquella vella reivindicació de l’Agrupació Escolta Sant Jaume es porti a terme i que es doti 
d’un espai preparat i adient perquè desenvolupin la tasca, que la fan d’una manera molt 
digna, i sempre han estat pioners i disposats a treballar per portar-la a terme. 

CiU no vol que en cap cas s’acusi o que algú pensi, que l’Agrupació unilateralment va 
decidir no sortir a causa de la pluja, ja que va ser una decisió meditada i conjunta. 
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7.8. El senyor Martorell manifesta que respecte al tema del Cargol Pelut, com ha explicat 
l’alcalde, s’ha pactat que tingui lloc una reunió informativa i una comissió de seguiment, 
per tractar aquest tema que és vital per a la joventut. És important que tingui lloc perquè hi 
hagi una transparència i una plasticitat total i no hi hagi res opac i que tothom tingui clar 
què està passant, i l’ única manera de fer-ho és mitjançant la comissió informativa i de 
seguiment, per arribar a bon port, amb una solució per al jovent i per als pares, que també 
estan preocupats, i que han fet arribar el seu nerviosisme, neguit i malestar. 

Quanta més informació hi hagi i més transparent sigui, el tema serà més entenedor i 
s’arribarà més fàcilment a una solució. 

7.9. El senyor Martorell  respecte a la reparació de la via pública, pregunta quina previsió 
té l’equip de govern per reparar el tram del carrer Sant Antoni, a l’alçada de la plaça de la 
Vila, fins a la rotonda de l’avinguda de Lluís Companys, ja que el tram està bastant 
malmès per als veïns, per al comerç i per als usuaris, que cada dia l’utilitzen. 

Pregunta quina previsió hi ha per reparar el ferm o la capa de rodadura, perquè això no 
succeeixi. 

7.10. El senyor Martorell pregunta com s’acabarà definint el pàrking provisional de 
l’avinguda de Catalunya, cantonada amb el carrer Berenguer, perquè els dies de festa ha 
estat malmès, amb uns forats impressionants. 

Creu que ja s’ha fet alguna cosa al respecte, però el més important seria definir què es vol 
fer amb aquest espai. Si realment ha de ser un pàrking per donar més vida i mobilitat a la 
zona, que s’acabi de definir i que es faci una obra coherent i d’ús correcte. 

7.11. El senyor Martorell manifesta que els veïns els han fet arribar que l’actual pàrking 
anomenat de l’Asepeyo està bastant malmès, amb una manca de senyalització de les 
places. També s’hauria de senyalitzar i reparar l’accés i el terra. 

7.12. El senyor Martorell prega que s’arrangi provisionalment l’aparcament del pavelló 
d’esports. Quan hi ha actes, l’aparcament queda reduït i els usuaris fan servir espais 
laterals, que han quedat en mal estat per sortir i entrar cotxes i per als vianants que 
passen. Es podria posar grava de manera provisional perquè quan s’utilitzin aquests 
espais siguin el més dignes possibles. 

7.13. El senyor Martorell explica que respecte als equipaments, en aquestes festes que 
ha acompanyat la pluja, s’ha vist que hi ha un problema de goteres en els dos pavellons. 
Sap que està previst portar a terme alguna acció, ja que s’ha creat una partida. 

Pregunta amb quina previsió s’actuarà per minimitzar aquests problemes que van en 
detriment del propi equipament i dels esportistes, ja que amb les goteres es poden produir 
lesions, algunes ja s’han produït, totes elles circumstancials. 

7.14. El senyor Martorell pregunta per la situació del Projecte de mobilitat del barri 
Cerdanet, el qual ha sofert una gran transformació, sobretot en la connexió del carrer 
Enric Ballera amb l’avinguda d’Espanya. 

Pregunta si l’esmentat Pla preveu el problema de l’aparcament de carrers, ja que seria 
molt bo marcar una senyalització d’aparcar a dreta i esquerra dels carrers, perquè hi hagi 
rotació i s’eviti que hi hagi cotxes immobilitzats algun temps, cosa beneficiosa per al 
volum de trànsit, per als usuaris i els ciutadans  
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Pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Guzman, i indica que respecte al tema del 
pavelló, tot i que el pàrking està molt lligat amb qüestions d’urbanisme, explica que està 
prevista una actuació dintre de l’àmbit del futur parc Fluvial, no només pel que ha dit el 
representant de CiU sobre la manca d’asfalt en una banda i que en dies de molta 
afluència de públic als pavellons el pàrking queda totalment col·lapsat, sinó que el de 
l’escola de Lluís Piquer ha quedat reduït per l’ampliació del propi col·legi. 

Respecte a les goteres, li ha sorprès el comentari de les lesions, perquè no coneix de cap 
lesió provocada per les goteres. 

El senyor Guzman explica que el senyor Martorell passa moltes hores als pavellons i ha 
de saber que més que un problema de goteres és a causa de la condensació. 

El senyor Guzman exposa que on hi ha més problemes és a l’antic pavelló, que estan en 
vies de solució. Conjuntament amb el fabricant que va instal·lar en el seu dia la 
teulada,estan intentant trobar possibles solucions, malgrat les incidències i que s’ha 
reposat diverses vegades, sorprenentment no sempre que plou molt es localitzen les 
goteres. 

A dia d’avui no saben on està aquest petit defecte, però estan en vies de solucionar-lo. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, que coincideix i subscriu plenament 
les observacions sobre els espais malmesos, ja que és veritat que el pàrking de l’Asepeyo 
i el ferm del carrer Sant Antoni estan molt malament. És veritat que han de decidir què fer 
amb el pàrking provisional, on inicialment l’equip de govern volia fer una petita plaça. 

El senyor Lucio Gat explica que el paquet d’intervencions al carrer es va aprovar 
recentment al pressupost i preveu alguns dels arranjaments. Pren nota de les qüestions 
exposades, encara que ja estaven preses perquè ja es preveia una intervenció en el  
pàrking de l’Asepeyo i el ferm del carrer Sant Antoni. 

Pel que fa al barri Cerdanet encara no s’ha decidit una mobilitat definitiva, ja que han de 
saber els hàbits del carrer quan visquin els ciutadans en les promocions noves de la UP-
4. 

El pàrking que ara està habilitat com a tal, a l’avinguda de Catalunya, amb el carrer 
Berenguer, s’haurà de sotmetre a una valoració dels veïns per saber què volen realment. 

En principi, quan van arranjar l’esmentada zona, l’equip de govern volia una plaça, però 
ara, de ben segur, els veïns i les persones que utilitzen el comerç de l’entorn s’han 
habituat a l’aparcament. Per tant, si aquella superfície ha de ser un aparcament, l’equip de 
govern està totalment d’acord i es prendran les mesures convenients perquè sigui una 
realitat. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i explica que els veïns i el seu grup van pregar 
que s’evités l’alta velocitat dintre del pàrking, per evitar derrapades i l’aixecament de pols. 
Segur que l’aparcament s’ha degradar tant a causa del que ha explicat. Ara està arreglat, 
però es començarà a tenir problemes de pols per la velocitat dels cotxes. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, reitera que encara s’ha de definir què 
esdevindrà la superfície. Aquesta pregunta va sortir en el Projecte de participació 
ciutadana i de les deu opcions va ser la novena. Hi havia disparitat d’opinions: uns deien 
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que havia de ser una plaça i altres un aparcament. Al final es prendrà una decisió i es farà 
una segona consulta. 

Intervé la presidència i manifesta que alguna de les preguntes es contestaran per escrit i 
ha de dir que es replantejarà el tema de la cavalcada dels Reis, per donar resposta als 
problemes que s’han tingut fins al moment i que no es tornin a repetir. 

7.15. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor del PP, el senyor Cepas, i exposa que el 
barri Cerdanet era tranquil, però el Pla de viabilitat traçat per l’Ajuntament ha creat un 
embús a la zona. 

7.16. El senyor Cepas explica que aviat vindrà la primavera i el pol·len dels xops del barri 
de l’Escorxador és nociu per a la salut. Prega que abans que arribi la primavera, el senyor 
Llacuna faci el que va prometre als veïns i doni una viabilitat correcta i adequada al 
problema a fi que els veïns puguin viure tranquil·lament com qualsevol ciutadà de Parets, 
sense tenir problemes de salut a causa del pol·len dels xops. 

7.17. El senyor Cepas felicita Protecció Civil perquè està fent un servei meravellós al 
poble i als ciutadans. Són joves despresos i sense ànim de lucre, dels quals s’ha d’estar 
orgullós. Afegeix que fins i tot ajuden la Policia. 

La presidència manifesta que hi coincideix plenament. 

El senyor Cepas explica que va visitar el local i tenen algunes deficiències mínimes, que 
amb pocs diners es podrien solucionar. 

La presidència respon que el pressupost d’enguany preveu l’adequació del local amb les 
millors condicions. 

7.18. El senyor Cepas explica que els veïns del barri de Can Roura han demanat que 
pregunti l’equip de govern si aquest es recorda de les escales que va prometre en el 
programa electoral. 

La presidència respon afirmativament i  afirma que s’instal·larà un ascensor. 

7.19. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i felicita 
l’Agrupació Escolta per la seva disposició a dur a terme la Cavalcada de Reis. 
L’Ajuntament podia haver tingut una resposta ràpida al que va passar, ja que fins ara els 
Reis es rebien a la casa consistorial, i l’Ajuntament els oferia la clau del poble. El fet que 
vinguin els Reis a la vila de Parets és responsabilitat de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament hauria d’haver adoptat alguna mesura a fi que els Reis passessin pels 
diferents carrers del poble. Molts nens van sense els pares a veure la cavalcada, perquè 
viuen a l’Eixample. 

A l’Eixample cada any hi ha molta gent esperant la Cavalcada de Reis en el tram de 
l’avinguda de Catalunya, que és immens. 

Hi ha moltes persones que no poden atansar-se al pavelló per veure’ls passar. El senyor 
Morguí es va quedar molt sorprès perquè esperava la cavalcada i va veure que no hi 
havia ningú al carrer, al final un veí li va dir que estaven al pavelló. 

S’ha de tenir en compte que hi ha persones que estan fóra durant el dia i no se 
n’assabenten, per molt que s’hagin posat cartells a la plaça Josep Marcer i a la plaça de la 
Vila. S’haurien d’haver col·locat per tot el recorregut. 
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El senyor Morguí indica que si només s’hagués habilitat un cotxe descapotat amb un 
paraigües, en què els reis vagin dintre i passin, ja és una expressió d’alegria en el poble, 
que és important de mantenir com a festes de Nadal. 

S’hauria d’haver pres una solució senzilla, la qual cosa  exposa perquè es tingui en 
compte els propers anys. Si hi hagués una nevada, podrien anar en una furgoneta amb 
cadenes, seria factible  fer una minicavalcada de Reis. 

7.20. El senyor Morguí explica que un altre punt en què tots els grups hi han estat d’acord 
abans del Ple, ha estat en convocar una comissió informativa i de seguiment per tractar la 
qüestió del Cargol Pelut. 

Indica que tots han sentit parlar d’unes dates límits. Pregunta si aquestes es refereixen al 
dissabte, que és abans de la comissió informativa i de la comissió de seguiment. 

Han vist que la majoria dels manifestant tenien entre 16 i 20 anys, edats en què es fan 
coses que poden marcar una vida, per això caldria tranquil·litzar i explicar les expectatives 
que hi ha respecte a aquest dissabte a les persones que estan preocupades pel tema, 
perquè es pot generar més intranquil·litat entre els joves, cosa que no és bona. 

7.20. El senyor Morguí exposa que segons el programa de la Festa Major demà hi haurà 
una presentació del Projecte de la residència d’avis a Can Rajoler. Seria convenient dir si 
s’ha suspès o no, o si s’ha traslladat al dia 10. 

7.21. El senyor Morguí explica que s’ha repartit un paper firmat per l’Ajuntament sobre el 
Pla d’habitatge assequible de Parets del Vallès. Ha de dir que l’Ajuntament no ha acordat 
un Pla de l’habitatge, només ha acordat constituir una empresa per gestionar els 
habitatges de protecció oficial i la gestió urbanística, per tant, el fulletó s’hauria d’haver 
acompanyat de la reunió de l’empresa i publicitar aquest organisme que es dedicarà al 
tema de l’habitatge assequible. 

El tema de la participació d’iniciativa pública en un mercat lliure d’interessos immobiliaris 
és delicat. Una cosa és construir habitatges de protecció oficial i l’altra dir que s’establiran 
mecanismes que permetran l’Ajuntament adquirir els habitatges que siguin propietat 
d’aquells que accedeixin a un de protecció oficial. 

Pregunta si això significa que l’Ajuntament comprarà els habitatges a persones que ja 
tenen habitatges i que accedeix a un habitatge de protecció oficial o si algú que tingui un 
habitatge de protecció oficial tindrà la garantia que l’Ajuntament li recomprarà per tornar-lo 
a posar al mercat si decideix marxar, cosa que contradiu les normes de l’habitatge de 
protecció oficial. 

La presidència indica que el regidor d’Habitatge ho concretarà i ho explicarà. 

El senyor Morguí manifesta que segons la resposta, i dependent de la implicació de 
l’Ajuntament en el funcionament del mercat immobiliari, s’hauria de plantejar un problema 
que apareix ara, del qual han informat diferents veïns que han donat pagues i senyals a 
les noves construccions que es fan a Parets per accedir a pisos, i sempre hi ha una 
clàusula que estipula que si no es compra el pis al final perds la paga, però si el que ven 
l’habitatge decideix no vendre’l a aquesta persona et dóna el doble de diners. 

El senyor Morguí explica que els pisos augmenten de preu considerablement i les 
empreses estan retornant el doble de les pagues i senyals. L’Ajuntament hauria 
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d’assabentar-se sobre el tema a fi de tenir consciència de l’estil d’especulació i 
d’augments de preus del sòl a Parets. 

El NOPP ja va preguntar i torna a reiterarsi l’Ajuntament fa un seguiment del preu i de 
com varia el metre quadrat de l’habitatge a Parets. L’Ajuntament hauria de tenir aquestes 
dades i estudiar la progressió. 

Amb aquesta pràctica s’evita el pagament de plusvàlues, perquè en el fons és com una 
revenda, que no genera taxa a l’Ajuntament, encara que hi ha una plusvàlua perquè el pis 
canvia de valor. 

7.22. El senyor Morgui explica que en el seu moment el NOPP va demanar l’informe del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat sobre les mesures de contaminació 
atmosfèrica de Parets del Vallès. El 20 de gener de 2006 s’entrega un informe signat a 
l’abril de 2005, quan el seu grup ho va sol·licitar abans de l’abril de 2005. 

L’informe indica que hi ha una contaminació elevada de partícules, que passa de la 
mitjana diària dels punts anotats. Hi ha una sèrie de dies que sobrepassa el valor. És una 
qüestió important perquè dels accidents d’Anazcollar, la perillositat estava en les 
partícules respirables i Sevilla n’estava preocupada. 

El NOPP també va preguntar sobre la neteja dels terrenys contaminats de Bendibérica. 
Són terrenys que han quedat desprotegits i  el vent pot portar fàcilment partícules en 
suspensió que es poden respirar. 

El NOPP moltes vegades ha demanat que es prenguessin mesures de protecció a fi que 
la contaminació no s’escampi de manera aèria. 

L’informe de 25 d’abril de 2005 recull que les partícules han augmentat, però creu que hi 
ha un segon informe que no han rebut, ja que el 23 de gener de 2006 surt una notícia a 
RAP 107, que diu que Parets supera el nivell admissible de contaminants a l’aire. O sigui, 
que a més de dir que hi ha un excés de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres, com deia l’informe d’abril, també diu que ha augmentat el diòxid de nitrogen. Per 
tant, hi ha un segon informe que no han rebut. A més, no s’ha arreglat res d’abans, sinó 
que la situació ha empitjorat notablement. 

Pregunta per què no s’han donat els informes referents a aquesta segona part. Pregunta 
per les mesures concretes que es prendran. 

El senyor Morguí explica que la vegetació, els arbres i les seves fulles són una de les 
parts que més partícules absorbeixen i retenen, i eviten que hi hagi partícules en 
suspensió respirables i que les persones les passin als pulmons. És com si es fumés 
quitrà. 

El senyor Morguí exposa que es tallen arbres a l’Eixample i als diferents punts del 
municipi, es redueix la coberta vegetal i es passa d’un arbre cada quatre metres a un 
arbre cada vuit. O sigui, que es redueix a la meitat la coberta vegetal del poble, com es 
pot comprovar als carrer Anselm Clavé, Alfons XII, Batista i Roca, entre d’altres. Pregunta 
com es conjunta la qüestió sanitària amb el que ha exposat. 

7.23. El senyor Morguí explica que encara no s’ha contestat sobre les concentracions de 
nitrats a l’aigua potable de Parets. L’Ajuntament va explicar que les dades les sabria el 
subministrador d’aigua CASSA, però ha de dir que l’Ajuntament està obligat a conèixer-les 
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i els grups poden demanar els valors perquè són d’accés públic, i saber les 
concentracions de determinats contaminants que es troben a l’aigua de l’aixeta de Parets. 

7.24. El senyor Morguí indica que muntar i desmuntar les bombetes de Nadal ha costat 
uns 40.000 € i que es va adjudicar separadament el lloguer de la col·locació. El NOPP 
creu que el Servei Local d’Ocupació podia haver buscat persones adients per prestar el 
servei de col·locació de l’enllumenat de Nadal o pactar amb l’empresa adjudicatària a fi 
que part de les persones que estan al Servei Local d’Ocupació de Parets participin. Seria 
una perfecta ajuda per a les persones que necessiten tenir un treball, encara que sigui 
durant un període de temps curt. 

El senyor Morguí manifesta que després d’haver adjudicat el lloguer i la col·locació, ha 
observat que les mateixes empreses de lloguer també oferien el muntatge com les 
empreses Comercial Papiol i Ofertas y Depósitos. Pregunta  si són les mateixes empreses 
i si l’import total d’ instal·lar els llums són 40.000 €, i si per separat són 20.000 € un servei 
i 20.000 € l’altre, i si el procediment administratiu per contractar per separat o junt és 
diferent. Pregunta si hi ha un límit de preu que fa que el procediment administratiu de 
contractació sigui un o un altre. 

Intervé la presidència i prega al senyor Morguí que concreti les preguntes que encara ha 
de fer, perquè doni temps a respondre-les. 

El senyor Morguí manifesta que ja ha acabat el torn de preguntes i prega que les 
contestin. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que respecte al tema de 
l’habitatge, vol fer diversos aclariments al contingut del  text del Pla de l’habitatge. 

Ha de dir que l’equip de govern sí que té un Pla d’habitatge, que es desenvoluparà en 
diferents fases i llocs. A través de diferents actuacions es construiran un total de 200 
habitatges per a les famílies que més ho necessitin. 

Uns estaran conveniats amb els promotors que tenen l’obligació de edificar el 20% de 
protecció oficial i els altres seran de promoció municipal. 

El senyor Morguí interromp la intervenció del regidor d’Urbanisme, i indica que concreti la 
resposta. 

El senyor Lucio Gat manifesta que és exactament el que està fent, responent a les 
preguntes, ja que el senyor Morguí ha dit que l’equip de govern no té un Pla d’habitatge, 
cosa que no és certa i, per tant, contesta que sí que en té un, el qual es desenvoluparà a 
través de diferents fases en diversos llocs i per a la gent que els necessita, tal com ha 
explicat abans. 

Respecte a què s’estan estudiant canals per comprar alguns habitatges als ciutadans que 
accedeixin als habitatges de protecció oficial, aclareix que s’han adjudicat recentment 
habitatges i han estat rigorosos en les condicions que havien de complir les persones que 
hi accedien. Un dels requisits és que una persona no pot ser propietària de cap habitatge 
per poder accedir a un altre de protecció oficial. 

L’estudi ha fet veure que hi ha quadres amb necessitats socials importants de persones 
discapacitades que necessiten un d’aquests habitatges per accedir a elements com per 
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exemple un ascensor, perquè el seu no en té. No parla de casos aïllats, sinó de casos 
concrets. 

En aquests casos concrets, l’Ajuntament ha dit a aquestes persones que posin a la venda 
amb preus de protecció oficial el seu habitatge, que passa a la bossa dels habitatges de 
protecció oficial que l’Ajuntament pugui adjudicar, a canvi aquests ciutadans 
podranaccedir a un dels habitatges de protecció oficial. Podran accedir-hi perquè són 
habitatges amb ascensor i altres elements més adaptats a una situació social, física, 
psíquica i determinada de la persona que ho demana. 

Són casos puntuals i s’està estudiant aquesta possibilitat, però no a fi d’especular amb els 
habitatges de ningú. Òbviament la persona que vulgui accedir-hi, ha de tenir un quadre 
social determinat, una necessitat real, estudiada i informada pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament, i haurà de posar a la venda el seu habitatge a preus taxats de protecció 
oficial, sinó no podran accedir a les promocions que ofereixi l’Ajuntament. 

Respecte al tema del retorn de les fiances, el senyor Lucio Gat explica que per molt que 
convinguin les parts, l’Ajuntament està a sobre del tema, i en els habitatges que s’han 
adjudicat últimament. Les persones que tenen de l’1 al 144 i totes aquelles que renunciïn 
per la raó que sigui, passaran al número següent amb les mateixes condicions. 
L’habitatge no puja un euro més del que està estipulat, aquests habitatges es venen al 
preu que es va establir i convenir, el preu que va marcar la llei. 

El senyor Lucio Gat manifesta que ara mateix no té les dades del preu a què està el metre 
quadrat de l’habitatge de Parets, però quan les disposi els hi facilitarà, tot i que el 
Departament de Territori de l’Ajuntament està contínuament fent les consultes pertinents 
per conèixer el preu del metre quadrat, a quin preu de mercat està Parets. Són dades que 
facilita el Departament d’Habitatge de la Generalitat, però no gaire actualitzades.  

Intervé la presidència i manifesta que el senyor Morguí no ha estat correcte en l’apreciació 
que ha fet al regidor d’Urbanisme quan ha dit que concretés la resposta, perquè si hagués 
de concretar la resposta, la millor resposta seria que es contestarà per escrit. Si el senyor 
Morguí fa una exposició, és lògic que el regidor d’Urbanisme doni una explicació àmplia. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés i respecte a la 
pregunta sobre la reducció progressiva de la coberta vegetal del municipi, i de com és 
possible passar d’un arbre cada quatre metres a un cada vuit, i quina coordinació hi ha 
entre dues regidories diferents, manifesta que el regidor de Serveis també tindrà ocasió 
de contestar adequadament a aquesta pregunta, però d’entrada, i per la seva absència, 
voldria dir que una cosa és la redistribució de l’arbrat en determinats carrers, en què hi ha 
problemes pel creixement del propi tipus d’arbre que dificulta el trànsit, i que impedeix la 
circulació per les voreres, entre d’altres. Una cosa és la redistribució de l’arbrat en 
determinats carrers bàsicament de l’Eixample i un altre tema és la massa general de 
l’arbrat del conjunt del municipi. Són dues coses molt diferents i que en cap dels casos 
s’haurien de barrejar. Amb el que ha explicat intenta aclarir el tema. 

Respecte als nivells de contaminació del municipi, voldria fer una sèrie de 
puntualitzacions. Tots han escoltat l’emissora municipal i han llegit la premsa comarcal, 
d’on ha sortit bona part de la informació, i s’ha publicat que hi ha una sèrie de municipis, 
entre d’altres Parets, que superen els límits de contaminació admissible que marca 
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actualment la legislació europea en dos aspectes concrets: el diòxid de nitrogen i les 
partícules. Dit així, “a palo seco”, pot produir alarma social segons com s’interpreti. 

Quan el senyor Morguí ha fet l’apreciació i ha comparat la situació de Parets amb 
Anazcollar, creu que va en la línia de generar alarma social i que realment s’hauria de 
pensar una mica com es diuen les coses. 

El senyor Tarrés indica que és convenient aclarir el tema i demana permís, sense 
estendre’s massa en recuperat tota una sèrie d’informació per ordre cronològic, per saber 
l’estat de la qüestió. 

Primer, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat treballa per implantar 
la nova legislació europea sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire a Catalunya. 

Segon, per a la delimitació d’aquestes zones de qualitat arreu de Catalunya, s’han 
considerat dos tipus bàsics d’emissió; per una banda les lineals, és a dir les que genera el 
trànsit interurbà; i en segon lloc, les puntuals, corresponents a les activitats industrials. En 
aquest sentit, Catalunya està dividida en 15 zones. En el cas de Parets,  està inclòs en la 
zona del Vallès Oriental,  el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, que han estat tractats 
unitàriament. 

Tercer, s’han considerat les superfícies urbanitzades, inclosos els polígons industrials i les 
infrastructures viàries amb dades extretes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Quart, la caracterització del territori, segons les emissions, s’ha determinat considerant 
l’impacte de les infrastructures i de l’activitat industrial. Això és el que vol situar com a 
peça més important de la informació que transmetrà. S’ha fet tot utilitzant dades que tenia 
la generalitat corresponents a l’any 2002. 

Cinquè, considerar també que la zona dels dos vallesos del Baix Llobregat, que és la 
zona 2 del mapa amb què treballa el Departament de Medi Ambient, presenta un 
important índex d’urbanització, en sentit general, d’edificacions i infraestructures, que ha 
estat definit com una aglomeració per l’alta densitat de població amb una gran 
concentració d’àrees industrials i un elevat índex de trànsit. 

En el cas de Parets, per fer els càlculs de l’impacte del  trànsit, s’ha utilitzat la mesura de 
considerar l’àrea d’afectació de 0,5 km aproximadament i en ser un terme municipal petit 
que no arriba als 9 km segurament. Les dades obtingudes al final del càlcul també han 
estat significatives. 

Sisè, el Departament de Medi Ambient concreta que en alguns municipis de la comarca, 
la superació dels nivells de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió, que és allò al 
que s’ha referit el senyor Morguí, en aquest sentit incloïa Granollers, Montmeló, 
Montornès  i Parets, entre altres municipis. Tots estan situats en un entorn industrialitzat,  
on pateixen un nivell de trànsit important. 

Les dades relatives a les tipologies industrials de Parets, que és important que quedi clar, 
i que apareixen a l’estudi del Departament de Medi Ambient i Habitatge, reflecteixen que 
no hi ha cap activitat industrial del tipus A, la qual té el focus potencialment més 
contaminant. 

La conclusió teòrica a què arriba la Conselleria de Medi Ambient, és que per al conjunt de 
la zona 2, amb caràcter general i per als municipis citats, i per a Parets en particular, és 
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que els dos índexs a corregir són el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, i es 
recull que la font emissora és ambdós casos el transport, és a dir, els vehicles. Dedueix 
que la qualitat de l’aire no és l’òptima, més a conseqüència de la contaminació dels cotxes 
que dels processos industrials. Aquesta informació està penjada a la pàgina gencat del 
Departament de Medi Ambient. 

El senyor Tarrés explica que ha de dir amb independència d’aquesta informació que la 
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat va disposar d’una estació mòbil del servei de 
vigilància i prevenció de la contaminació, que va prendre medicions entre el 3 de 
desembre de 2004 i el 3 de gener de 2005, amb el resultat de la qual es va redactar un 
informe que es va traslladar a tots els grups polítics municipals en data 28 d’abril de 2005, 
en el marc d’una comissió informativa de territori i que ha estat novament entregat al 
NOPP, quan ho va demanar, i no és que sigui un nou informe. 

Aquest informe que és l’últim del qual disposen, diu literalment que com a valoració final 
que la qualitat de l’aire de la zona respecte a diferents contaminants, és bona i que només 
es considera una zona afectada significativament per les partícules en suspensió, les 
PM10. L’informe ha sorgit d’una estació mòbil que ha mesurat les condicions 
atmosfèriques de Parets. 

Ha de manifestar que al llarg de 2005 altres estacions mòbils, en aquest cas del Servei de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, també han fet medicions i que les 
conclusions comentades pels tècnics corresponents, no en paper, sinó de tècnic a tècnic, 
entre el tècnic municipal de l’Ajuntament i els tècnics del Servei de la Diputació, que es 
pateix la contaminació del trànsit i no ha parlat mai del diòxid. Tot això fa que d’entrada 
siguin candidats a ser inclosos, i això és el que s’ha llegit a la premsa, dins de l’àmbit de 
la qualitat de l’aire que s’ha de desenvolupar. 

Hi ha dos grans temes als quals s’han d’enfrontar: el primer, donar continuïtat a la política 
que està fent l’equip de govern d’intentar implicar al màxim a les pròpies indústries del 
municipi en una gestió mediambiental més correcta cada vegada i, en aquest sentit, 
potenciaran i continuaran incentivant que assoleixin les ISO 14001 i el certificat TMAS. No 
descarten que en un futur s’intenti assolir un pacte per a la reducció d’emissions i posar 
de manifest que cal evidentment, i és un criteri general pel qual també treballen, una nova 
política de la mobilitat, que és la que produeix aquesta situació, reduir el trànsit que és la 
principal causa de la contaminació, que farà estar en els índexs més òptims en funció dels 
paràmetres europeus, per això l’Ajuntament estimula l’ús de l’autobús que porta als 
polígons industrials i, per tant,  treballen amb altres administracions perquè les 
infrastructures viàries passin per Parets. La posició de l’equip de govern és una mica 
reticent davant de possibles noves infrastructures i connexions viàries de la xarxa viària. 

El senyor Tarrés demana disculpes perquè s’ha estès una mica en la intervenció, però 
creu que valia la pena donar aquesta informació detallada. 

Intervé la presidència, que contestarà a les tres primeres preguntes formulades pel senyor 
Morguí. 

Respecte a l’acte de presentació de la residència d’avis, abans ha explicat en aquesta 
sessió plenària, i segur que consta en acta que  s’ha dit que la presentació del projecte 
serà el dia 10 de febrer de 2006 però, és  clar, com últimament el senyor Morguí llegeix la 
revista Muy interesante... 
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El senyor Morguí diu que no ha llegit mai l’esmentada revista i que la presidència 
s’equivoca absolutament. Vol que en quedi constància. 

La presidència manifesta que quedi constància, però torna a insistir que la presidència en 
aquesta sessió plenària ha dit que el dia 10 de febrer es presentava el projecte i també 
manifesta que el senyor Morguí llegia alguna revista, no vol dir que sigui  la revista Muy 
interesante, però que  llegia. 

El senyor Morguí diu que ell també pot inventar coses sobre la presidència. Indica que en 
el programa de la festa Major diu que la presentació era el dia 27, i ell ha demanat que es 
concretés si era el dia 27 o no. 

La presidència manifesta que no inventa res i que el senyor Morguí no ha estat atent a les 
explicacions donades per la presidència, ja que ha dit  en aquesta sessió plenària que el 
dia 10 de febrer es presentaria el projecte. 

El senyor Morguí manifesta que només havia preguntat si la presentació era el dia 27. 

La presidència reitera de nou que en aquest Ple ja ha dit el dia de la presentació i, a més, 
en la comissió informativa es va informar als representants que el dia 10 de febrer hi 
hauria la presentació del projecte, i es va manifestar que el dia 27 no tindria lloc la 
presentació. 

Quant al tema de la cavalcada de reis, ha de dir que la rebuda es va fer, no com s’havia 
fet sempre en els últims anys, però la rebuda es va fer, que era l’objectiu. 

Respecte al sistema d’informació, ha de dir que va funcionar, en gran mesura, ja que hi 
havia unes 1.500 famílies que van participar a l’acte de la rebuda als Reis i l’entrega de 
les cartes. 

Pel que fa al tema del Cargol Pelut, el senyor Morguí ha dit que no hi hauria d’haver-hi 
pressa en el tancament del local. La presidència indica que el tancament del Cargol Pelut 
serà el proper 29 de gener. Un local emblemàtic que tots volem, però actualment, i tal 
com comentaran en les comissions informatives, per problemes d’ordre públic i de 
l’activitat, el tancament s’ha de produir  com més aviat millor.  

La presidència convoca als assistents a la comissió de seguiment pel tancament del 
Cargol Pelut per al dia 2 de febrer per explicar la problemàtica existent i les possibles 
solucions. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 

 


