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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 9 de març de 2006 
Horari: de 20.30 a 23 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 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 

Excusa l’assistència 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Domingo Cepas Muñoz, regidor 
 

Ordre del dia 

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

2. Ratificar, si procedeix, un Decret d’Alcaldia relatiu al recurs núm. 257/2005. 

3. Donar compte de les propostes presentades a l’ampliació del PEIN en l’àmbit de 
l’Actur de Gallecs. 

4. Donar compte de les consideracions presentades al Pla director urbanístic per a 
l’establiment de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana de Barcelona. 

5. Donar compte de l’adjudicació d’un préstec per al finançament dels projectes 
d’inversions previstos en el Pressupost del 2006. 
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6. Aprovar, si escau, la bonificació del 95% de la liquidació de la llicència d’obres del 
CEIP Lluís Piquer a favor del Departament d’Educació. 

7. Aprovar, si procedeix, posar a disposició del Departament d’Ensenyament el solar per 
a l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra. 

8. Acordar, si procedeix, l'actualització de les tarifes del servei urbà d'autotaxi per a 
2006. 

9. Aprovar, si correspon, el conveni amb l’Ajuntament de Mollet sobre el servei de 
subministrament d’aigua potable al barri de Lourdes de Mollet del Vallès. 

10. Aprovar, si escau, el conveni per garantir la mobilitat als polígons industrials de 
Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès. 

11. Aprovar, si procedeix, la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del text de 
modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana. 

12. Aprovar, si s’escau, la moció relativa a sol·licitar la concessió de la Creu de Sant Jordi 
a la senyora Elisabeth Eidenbenz en la commemoració del Dia Internacional de la 
Dona. 

13. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta del dia 26 de gener de 2006. 

 

2. Ratificar, si procedeix, un Decret d’Alcaldia relatiu al recurs núm. 257/2005 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix el Decret d’Alcaldia relatiu al recurs número 257/2005, 
interposat per Urdega, SL, contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 29 d’abril de 2005, per la qual es 
procedeix a l’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de 
Gallecs, als termes municipals de Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, 
Palau-solità, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que en el moment que  se sàpiga 
el contingut del recurs interposat, seria bo que els diferents grups tinguessin la part en 
què es fonamenta el recurs, ja que és un tema preocupant per tota la qüestió que es va 
apuntar en el seu dia, per una banda, el tema de les reversions i, per l’altra, per la figura 
urbanística que s’hagi pogut adoptar. Per això demana que s’informi o que es faciliti als 
grups, quan es tingui, el contingut de la part que es recorre. 

La presidència respon que es facilitarà la informació quan se’n disposi  i es comentarà en 
una comissió informativa. 

Per unanimitat es ratifica el Decret d’Alcaldia següent: 

 “Atès el recurs contenciós administratiu número 257/2005, interposat per Urdega, SL, 
contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
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de Catalunya, de data 29 d’abril de 2005, per la qual es procedeix a l’aprovació definitiva 
del Pla director urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs, als termes municipals de 
Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Palau-solità, Parets del Vallès i Santa 
Perpetua de Mogoda. 

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

Atès allò que disposa l'article 447 de la Llei orgànica del poder judicial, d'1 de juliol de 
1985. 

Resolc: 

1. Comparèixer com a part interessada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el recurs contenciós administratiu número 257/2005, interposat per Urdega, SL. 

2. Designar la procuradora Rosario Sáez Buil, perquè assumeixi la representació de 
l’esmentat recurs. 

Parets del Vallès, 16 de setembre de 2005” 

 

3. Donar compte de les propostes presentades a l’ampliació del PEIN en 
l’àmbit de l’Actur de Gallecs 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que 
a través de les diferents comissions informatives mantingudes prèvies al Ple han explicat 
que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha 
redactat, mitjançant la Direcció General del Medi Natural, un projecte de modificació del 
Decret, de 14 de desembre, per incorporar l’espai de Gallecs en el Pla d’espais d’interès 
natural. 

És un fet que l’Ajuntament celebra d’una manera especial, perquè ha estat una vella 
reivindicació de la corporació i de les diverses persones que han tingut responsabilitat al 
municipi i és bo dir i expressar aquest sentiment. 

La Direcció General del Medi Natural proposa ampliar la zona que s’ha de protegir de 
Gallecs més enllà dels límits del Pla director urbanístic i incorporar-la a les explotacions 
agràries situades al nord del parc d’interès natural. 

A diferència dels terrenys del parc supramunicipal, tots de titularitat pública, l’ampliació 
prevista en la delimitació del PEIN, incorpora terrenys de propietat privada, en la proposta, 
classificats de sòl no urbanitzable en els diferents planejaments generals dels municipis 
afectats.  En el cas de Parets del Vallès l’ampliació de l’àmbit de Gallecs incorpora les 
finques de l’enclavament de Can Vila-rosal, que és de propietat privada. 

Aquesta proposta d’ampliació de l’àmbit de Gallecs en el Pla d’espais naturals ha 
comportat un rebuig de l’àmbit privat, tant dels propietaris de les explotacions agràries, 
com de la Unió de Pagesos de Catalunya i tampoc ha estat informada favorablement per 
la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya.  
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De les diferents al·legacions i informes que s’han presentat davant de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès es constata la conveniència de definir un règim diferenciat sobre la zona 
pública del Pla director urbanístic de Gallecs, respecte a les explotacions agràries del 
nord del mateix àmbit, sense que en cap cas es puguin posar en perill les característiques 
i els valors que actualment presenten aquests espais. És a dir, la utilització i ús 
d’explotació agrària. 

En aquest sentit el Departament d’Agricultura promou la incorporació de les finques 
privades en el Pacte territorial que marca les estratègies per a la promoció de 
desenvolupament rural i la inclusió en el futur Pla d’espais d’interès agrari, instrument per 
a la preservació i la gestió del territori on es desenvolupin activitats agràries. 

L’Ajuntament de Parets del Vallès, que aposta per un consens entre les persones i les 
institucions que han de gestionar aquest territori, entenen que l’opció d’incorporar en el 
Pla d’espais d’interès natural els terrenys del Parc supramunicipal delimitat en el Pla 
director urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs i així mateix incorporar els 
terrenys de titularitat privada en el Pacte territorial per a la promoció del desenvolupament 
rural, mitjançant contractes d’explotació, permetria aconseguir els objectius que 
persegueix la proposta del Departament de la Generalitat. Les diferències són notables, 
unes estarien dintre d’un règim com és el PEIN i, l’altre, seria un Pla especial que 
delimitaria els usos de l’ús agrari. 

Per tant, garantiria la protecció de tots aquests terrenys i s’establiria un sistema de gestió 
més ajustat a la realitat actual. 

La part resolutiva de la proposta de l’Ajuntament diu que l’Ajuntament de Parets del Vallès  
proposa a la Direcció General del Medi Natural que la delimitació de l’espai d’interès 
natural de Gallecs, a fi d’incloure’l  en el PEIN, es delimiti únicament en les 774 hectàrees 
que formen el sistema general d’espais lliures del Parc supramunicipal del Pla director 
urbanístic de Gallecs. 

Aquesta és la proposta de l’Ajuntament de Parets en base a la proposta presentada pel 
Departament de la Generalitat de Catalunya, que es trasllada a la Direcció General del 
Medi Natural del mateix Departament. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, que dóna suport a la proposta, perquè 
el seu grup hi està totalment d’acord. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que és encertat que després del 
batibull i l’enrenou dels terrenys privats que no tenen una altra qualificació que de sòl 
agrícola es busqui aquesta fórmula de parc agrari, que englobarà i magnificarà una mica 
més el gran pulmó verd que és Gallecs. Aquesta fórmula permetrà diferenciar les dues 
àrees, que potser d’una altra manera, semblava que entraven en conflicte i en aquest cas 
és la fórmula adequada per preservar ambdues coses. Pels arguments exposats, CiU 
dóna suport a la proposta al 100%. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup també hi 
està totalment d’acord. 

El fet que proposa el Departament de Medi Ambient d’ampliar a més d’incloure les 774 
hectàrees en tot un conjunt d’hectàrees entre Parets i Lliça d’Amunt ha generat una 
polèmica important, perquè les persones del sector creuen que es poden veure afectades 
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sobretot perquè la majoria d’aquestes cultiven els camps i creuen que la col·locació 
d’aquesta figura de protecció els podria perjudicar. 

Per tant, el NOPP creu que és encertat que es presenti l’al·legació amb el benentès que la 
part que ha de prosperar com a inclosa dins el PEIN ha de ser la part dins de l’ACTUR de 
Gallecs, en les 774 hectàrees que hi ha. 

S’ha manifestat que els espais que són de propietat privada formin part, si cal, del Pla 
d’espais d’interès agrari, tot i que en aquests moments tots aquests espais tenen la 
qualificació de sòl no urbanitzable i, per tant, ja tenen una figura de protecció important. 

El NOPP està a favor de l’al·legació i que s’incloguin dins del PEIN les àrees que estan 
dins l’ACTUR i no les altres. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que entenen bàsicament 
les motivacions de diferent tipus que han estat clarament explicades i que porten a 
presentar la proposta i aquesta matisació. 

El fet és que la dualitat de la titularitat pública i paral·lelament d’aquestes altres finques de 
titularitat privada generen incerteses i dificultats per a la gestió futura. 

ICV-EA entén que l’Ajuntament es posicioni en el sentit de ser favorable que la Direcció 
del Medi Natural reconsideri la posició de sortida d’incloure al PEIN, a més de les finques 
de titularitat pública, la resta. Tot i que ha de dir que una força política com Iniciativa que 
ha estat compromesa especialment durant molts anys amb la salvaguarda i la preservació 
de Gallecs, no deixa de malfiar-se d’una hipotètica situació nova que pugui aparèixer en el 
Pla d’espais d’interès agrari  i que en la mesura que les finques privades queden 
sotmeses a possibles requalificacions d’alguns termes municipals i ajuntaments, creu que 
la proposta d’ampliar l’àmbit del PEIN té la voluntat d’assegurar la preservació absoluta de 
cara al futur. 

En la mesura que hi ha garanties i que es treballa en la línia de crear aquesta nova 
possibilitat d’incloure aquests terrenys en un altre àmbit que garanteixi la seguretat de la 
continuïtat de les explotacions agràries i de valor agrari del territori, es va en la bona línia i 
direcció. El compromís ha de ser  a salvar definitivament Gallecs, que és l’aposta que tots 
plegats han fet sempre. 

Sense cap més intervenció, els membres del Ple es donen per assabentats de l’escrit 
sobre les propostes presentades a l’ampliació del PEIN en l’àmbit de l’Actur de Gallecs, 
que té el text literal següent: 

 “El senyor Joan Seguer i Tomàs, alcalde president de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 
de conformitat amb les competències atribuïdes per l’article  21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de es Bases de règim local, davant de la Direcció General de Medi 
Natural comparec i,  

 

EXPOSO 

Que havent estat comunicat per part d’aquesta Direcció General la modificació del Pla 
d’espais naturals, consistent en la incorporació de Gallecs, i en la qualitat de corporació 
de terrenys inclosos en l’esmentat àmbit, dins el termini corresponent es formula la 
següent, 
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PROPOSTA 

Després de un llarg període d’incertesa en relació amb el futur dels terrenys inclosos en el 
sector anomenat de Santa Maria de Gallecs, l’aprovació del Pla director urbanístic, amb 
un ampli suport dels municipis i les entitats que s’havien manifestat en defensa de la 
protecció d’aquests terrenys, ens portava a iniciar una nova etapa en la qual el consens 
en relació amb la gestió de l’espai de Gallecs havia de substituir  les discrepàncies que 
fins ara havien existit. 

Des de l’Ajuntament de Parets hem reafirmat contínuament aquesta voluntat de protegir 
els terrenys inclosos en l’àmbit de Gallecs, ja sigui mitjançant la constitució del Consorci 
de l’Espai Rural de Gallecs, ja sigui mitjançant la classificació d’aquests terrenys com a 
sòl no urbanitzable en les revisions dels planejament general del municipi, i no permetre 
cap construcció nova en aquests terrenys. 

Aquesta defensa urbanística de la protecció de l’àmbit de Gallecs havia topat amb la 
legislació aplicable sobre aquests terrenys, que mantenint la vigència de l’ACTUR de 
Santa Maria de Gallecs, obligava als municipis a classificar aquests terrenys com a sòl 
urbanitzable no programat, mantenint un règim urbanístic totalment incompatible amb els 
valors naturals d’aquesta zona. 

Per aquests motius la redacció, la tramitació i l’aprovació del Pla director urbanístic de 
Santa María de Gallecs, coincident amb l’àmbit de l’ACTUR, en què es preveu un espai 
central de 774 Hectàrees, qualificat de sistema general d’espai lliure d’àmbit 
supramunicipal, destinat al Parc d’interès natural de Gallecs, en el qual quedava inclosa la 
totalitat dels terrenys de Parets del Vàlles afectats per l’ACTUR de Gallecs, va suposar la 
finalització d’un procés urbanístic que havia començat als anys 70. 

De conformitat amb les determinacions incloses en el Pla director urbanístic, des de 
l’Ajuntament de Parets ja s’ha iniciat la modificació puntual del planejament general, 
classificant aquests terrenys com a sòl no urbanitzable, sistema general d’espais lliures 
d’àmbit supramunicipal. 

El Pla director urbanístic, en el seu article 16 estableix expressament que seran els 
terrenys que conformen aquest espai central els que s’inclouran en el Pla d’espais 
d’interès natural (PEIN) i, que per tant, quedaran subjectes a les determinacions i al règim 
previst a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

Aquesta era una mesura, expressament sol·licitada des de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès per garantir la protecció d’aquest espai central i evitar que posteriorment la seva 
classificació urbanística pugués ser objecte de modificació. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha redactat, 
mitjançant la Direcció General del Medi Natural, el Projecte de decret de modificació del 
Decret 382/1992, de 14 de desembre, per tal d’incorporar l’espai de Gallecs en el Pla 
d’espais d’interès natural. 

Tal com es disposa en la Memòria d’aquesta modificació, la mateixa s’inicia d’acord amb 
el programa de desenvolupament del Pla d’espais d’interès natural, i a instàncies del Pla 
director urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs. 
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En la proposta presentada per la Direcció General del Medi Natural es proposa ampliar la 
zona a protegir de Gallecs, més enllà dels límits del Pla director urbanístic, i incorporar-hi 
les explotacions agràries situades al nord del Parc d’interès natural. 

A diferència dels terrenys del Parc supramunicipal, tots ells de titularitat pública, 
l’ampliació prevista en la delimitació del PEIN, incorpora terrenys de propietat privada, 
classificats de sòl no urbanitzable en els diferents planejaments generals dels municipis. 
En el cas de Parets del Vallès aquesta ampliació de l’àmbit de Gallecs incorpora les 
finques de l’enclau de Can Vilarosal. 

Aquesta proposta d’ampliació de l’àmbit de Gallecs en el Pla d’espais naturals  ha 
comportat un rebuig, tant dels propietaris de les explotacions agràries, com de la Unió de 
Pagesos de Catalunya, i tampoc ha estat informada favorablement per la Direcció General 
de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya.  

De les diferents al·legacions i informes que s’han presentat davant de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès es constata la conveniència de definir un règim diferenciat sobre la zona 
pública del Pla director urbanístic de Gallecs, respecte a les explotacions agràries del 
nord  de la mateixa, sense que en cap cas es puguin posar en perill les característiques i 
els valors que actualment presenten aquests espais. 

Per tant, comptem en aquests moments amb un ampli consens en el fet d’incorporar en el 
Pla d’espais d’interès natural, el Parc supramunicipal del Pla director urbanístic de 
Gallecs, així com en la valoració dels espais agraris situats al nord d’aquest Parc i de la 
importància de les actuals explotacions ramaderes i agrícoles que es desenvolupen en 
aquests terrenys. 

La particularitat del règim jurídic de l’espai central del Parc de Gallecs, la seva 
procedència històrica i la seva titularitat pública suposen característiques prou 
diferenciadores d’aquesta zona respecte a altres finques que aconsellen un tractament 
diferenciat. 

D’altra banda, el rebuig a la proposta d’ampliació de l’àmbit de Gallecs per la seva zona 
nord, no se situa en el marc de la seva protecció ni en el de la seva classificació de sòl no 
urbanitzable amb especial protecció en tots els municipis, sinó en l’instrument de 
planificació que ha de garantir la seva protecció i ha de permetre una gestió més 
adequada a la seva realitat. 

En aquest sentit, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es promou la 
incorporació de les finques privades en el Pacte territorial que marca les estratègies per a 
la promoció de desenvolupament rural, i la seva inclusió en el futur Pla d’espais d’interès 
agrari, instrument per a la preservació i la gestió del territori on s’hi desenvolupin activitats 
agràries. 

Des de l’Ajuntament de Parets del Vallès, apostant per un consens entre les persones i 
les institucions que han de gestionar aquest territori, entenem que l’opció d’incorporar en 
el Pla d’espais d’interès natural els terrenys del Parc supramunicipal delimitat en el Pla 
director urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs i així mateix incorporar els 
terrenys de titularitat privada en el Pacte territorial per a la promoció del desenvolupament 
rural, mitjançant contractes d’explotació, permetria aconseguir tots els objectius 
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perseguits, és a dir garantir la protecció de tots aquests terrenys i establir sistemes de 
gestió ajustats a la seva realitat. 

Per tot l’anterior, 

Des de l’Ajuntament de Parets del Vallès proposem a la Direcció General del Medi Natural 
que la delimitació de l’espai d’interès natural de Gallecs, als efectes de la seva inclusió en 
el PEIN, es delimiti únicament en les 774 hectàrees que formen el sistema general 
d’espais lliures del Parc supramunicipal del Pla director urbanístic de Gallecs.” 

 

4. Donar compte de les consideracions presentades al Pla director urbanístic 
per a l’establiment de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana de 
Barcelona 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que 
tal com diu l’acord a l’inici de les consideracions, la satisfacció per l’inici d’aquesta 
iniciativa de tramitar un Pla director urbanístic per a l’establiment de la nova línia 
ferroviària orbital, que permetrà als vallesans d’aquesta zona del Vallès, comunicar-se 
d’una manera important  amb tota la resta de la regió metropolitana i amb Barcelona. 

Explicarà a grans trets els motius que han portat a l’Ajuntament a presentar una sèrie de 
consideracions, atès que el termini per a la presentació d’al·legacions i consideracions és 
el 3 de febrer de 2006. 

En primer lloc, cal dir que l’esmentat Pla proposa la connexió entre la comarca del Vallès 
Oriental i l’Occidental i, més concretament, el Maresme o Mataró amb Vilanova. Proposa 
dues alternatives per a la comarca del Vallès que anomenen com l’A i l’A’. 

La proposta anomenada A es forma a partir de la construcció de l’enllaç entre les vies del 
Papiol-Mollet amb la C-2, i la utilització d’aquesta darrere línia C-2 fins a Granollers 
Centre. Aquesta proposta dóna servei a les estacions de Mollet (França), Montmeló 
(Centre) i Granollers (Centre). 

Aquesta alternativa tracta sobre la utilització i l’ús de la línia que ja existeix, que passa per 
Granollers Centre i proposen com a alternativa, que s’utilitzi aquest entramat en les 
connexions que ha de tenir Granollers amb Sabadell. 

Una altra alternativa, l’anomenada A’, que és per la qual aposta l’Ajuntament, es forma 
des de l’enllaç anterior entre les vies del Papiol-Mollet amb la C-3, i la utilització d’aquesta 
darrera línia C-3 fins al Circuit de Catalunya, des d’on el traçat es dirigeix cap a l’est fins a 
enllaçar amb la C-2 poc després de creuar la carretera C-35, i continua paral·lela a 
aquesta via fins a Granollers Centre. Aquesta proposta dóna servei a les estacions de 
Mollet (S. Rosa), Parets del Vallès i Granollers (Centre). 

En resum, es tracta de sortir de Granollers Centre fer un enllaç amb el que seria la C-3, la 
línia Vic-Puigcerdà o Barcelona-Vic, el desdoblament de la qual ja està previst  i seria un 
empelt entre la línia que comentava abans amb la de Parets. 

No es fa una sèrie de consideracions locals, en el document, des del punt de vista que 
passi per Parets, sinó que entenen que aquesta opció permetria a la comarca construir i 
tenir una gran estació intermodal, que permetria a bastants treballadors i usuaris de la 
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línia tenir una gran àrea de superfície per aparcar els vehicles i poder traslladar-se o bé a 
Sabadell, la Comarca del Vallès Occidental o bé a Barcelona. 

És una aposta de futur que estaria en la línia del que alguns han defensat històricament 
d’ubicar grans àrees d’aparcament i haver-hi connexions de transport públic àgils i ràpides 
per  descongestionar Barcelona. . 

L’Ajuntament hi ha posat una sèrie de números, de consideracions, de potencial d’usuaris 
i d’ubicació. S’ha tingut en compte què significaria i comportaria l’estació intermodal, que 
només es podria construir en el cas que fos l’alternativa A’; què podria significar per al 
circuit de Catalunya quan hi haguessin les grans curses i tota una sèrie d’elements que 
donen més força a aquesta alternativa que no pas a l’alternativa A, hi ha més arguments. 

El senyor Lucio Gat destaca que el grup municipal NOPP va proposar la incorporació 
d’una sèrie de complements al document, els quals es van incorporar en un paràgraf que 
diu el següent: considerem que amb anterioritat a la redacció del document del Pla 
Director per a l’aprovació inicial, caldrà completar els estudis tècnics, econòmics i socials 
existents, per tal d’incorporar-hi la valoració de les consideracions anteriors i en especial 
la possible creació d’una nova estació de ferrocarril al Circuit de Catalunya en el terme 
municipal de Montmeló i oferim des d’aquest Ajuntament tota la col·laboració per  
elaborar-lo. 

L’equip de govern entén que és una bona notícia que els territoris estiguin connectats, 
cosa que celebren igual que celebren el PEIN, perquè són bones notícies, però és una 
obligació matisar i veure què interessa a Parets, anar una mica més enllà, tenir una visió 
global del territori i de com podria afectar el traçat alternatiu de l’alternativa A’ al Vallès 
sud. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i dóna suport totalment 
a la proposta, ja que creu que avui en dia és un símbol de modernitat coordinar el 
transport públic, els autobusos urbans i també aquest tren a fi de tenir accés als altres 
vallès i a Barcelona. 

No s’ha de baixar la guàrdia amb la línia de tren actual, que cal també cuidar-la, ja que de 
moment és l'única que es té. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que el seu grup defensa totalment 
l’opció A’, cosa que han manifestat a les diferents comissions informatives, ja que és 
bàsica dintre del Pla de mobilitat del qual estan parlant. 

CiU no només pensa que és necessària, sinó que per al conjunt de la mobilitat de l’eix de 
la C-17 i de l’antiga N-152 o de la línia de tren de Barcelona- Puigcerdà, la millor opció de 
futur del segle XXI, que obre i intercomunica amb molta més gent és l’opció A’. És la més 
adient, correcta i amb visió de futur. 

Entenen que no estan sols i que l’altra opció que defensen altres municipis perquè la 
creuen més oportuna també és legítima i vàlida, però amb visió de futur i intentant 
entendre que la mobilitat és bàsica, optar per aquesta opció de construir una estació 
intermodal amb la connexió de totes les línies i que sigui una eina de desplaçament fàcil i 
de gran comunicació és bàsic i, per tant, CiU dóna totalment suport a aquesta opció. 

CiU creu que el document està bé i donen tot el suport a altres iniciatives que es puguin 
portar a terme, fins i tot creu que tenen l’obligació, com a defensors d’aquesta opció, de 
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vendre el producte a altres persones que no els toca tan de prop, però es poden 
beneficiar d’una opció com és l’A’. 

Reitera que CiU està totalment d’acord amb el traçat i en el fet d’afegir més informació al 
document, ja que ara que és el moment, encara que no hi hagi la partida econòmica per 
fer-ho, però es comença a moure fitxa i Parets ha de moure les seves i donar les seves 
opcions. 

CiU hi dóna tot el suport i es posen al costat de qui els necessiti per treballar en el tema 
fins que s’arribi a una resolució. 

Prèvia la vènia, intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup 
està d’acord, en part, amb el que es proposa davant del Pla director de la nova línia 
ferroviària orbital. Creuen que per a Parets l’opció A’, que vol dir físicament unir les dues 
línies a l’altra banda del circuit, al  Pla de Palou, la que s’anomena del nord i la que passa 
per Parets, Barcelona-Vic,  és la proposta que beneficia més el municipi de Parets i que 
tots defensen. 

La senyora Martí indica que és una proposta bona perquè permet una estació al circuit, 
com ja s’ha dit i, a més,  l’estació del circuit beneficiaria un entorn important perquè es 
podria fer una àrea d’aparcament al seu voltant, tal com explica molt bé el document. 

S’ha de tenir clar que com que ara és l’inici de la tramitació del Pla director seria bo que 
l’Ajuntament sumés tots els esforços possibles per intentar convèncer a qui calgui que 
aquesta opció és la millor i per fer-ho s’han de dotar del suport de documents, d’estudis i 
projectes que avalin tot el que diu el document. 

Hi ha temps per fer-ho perquè són a l’inici de la tramitació del Pla director, per tant, 
elaborar els estudis és bàsic. També és bàsic sumar concurrència tal com han dit en les 
comissions informatives, encara que el document no ho reculli perquè no cal. 

Si es pogués aconseguir que els municipis de Lliçà de Vall, de Lliçà d’Amunt i les 
persones que gestionen el circuit se sumessin a la proposta es tindrien més possibilitats, 
tot i que l’opció que convé a Parets té un inconvenient clar que és el fet que l’execució 
afecta un altre municipi i  no a Parets. 

La senyora Martí continua explicant que és una qüestió de mobilitat i de relació entre els 
municipis que va més enllà de l’àmbit local, però tots aquests factors influeixen en la 
decisió final. 

Parets ha d’anar per aquest camí i, per això, el NOPP dóna suport a totes les accions que 
condueixin a defensar davant de qui sigui l’opció A’, perquè és la millor per a Parets. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el seu grup comparteix 
abastament tot el contingut del document. 

Explica que recentment en una sessió plenària d’un ajuntament proper es va comentar 
que la decisió al respecte d’aquest tema era una decisió històrica. No sap si és històrica, 
però sí que és important per al conjunt del país la decisió que finalment s’acabi prenent. 
S’han de defensar els interessos no només pensant en l’àmbit local, sinó amb una 
mentalitat més global i de país. Per això, han de defugir les polèmiques localistes que són 
inevitables, perquè hi ha interessos contraposats, però s’ha d’intentar convèncer la resta 
de persones del territori que aquestes opinions i valoracions no es fan únicament i 
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exclusivament amb una visió de caràcter estrictament local, malgrat que amb l’opció A’ 
per la qual aposta Parets en surtin beneficiats, ,  sinó que ho volen fer amb mentalitat 
d’interès general del país. 

Iniciativa com a grup polític celebra el canvi en la mobilitat que el govern de la Generalitat 
està promovent recentment en aquest àmbit.  És una aposta estratègica important per a la 
xarxa ferroviària com un element de mobilitat alternativa,. 

També els sembla important trencar amb les dinàmiques històriques de la radialitat a 
partir de Barcelona i situar un eix ferroviari que vagi en un sentit orbital, com diu el 
document, que va en sentit transversal. Per la novetat i la importància de l’aposta cal que 
es posi el màxim de seny en una visió global. 

És l’inici de la tramitació del procés, és una qüestió que es comença a considerar, que ha 
de recórrer un llarg camí perquè es puguin prendre decisions i l’execució del qual és a 
llarg termini. Encara que sembli que sigui cosa d’un dia venir aquí i deixar anar una opinió, 
no es tracta d’això, malgrat  que és respectable no deixa de ser una opinió temporal, sinó 
que es tracta d’assumir col·lectivament el compromís que a cadascú li toca. Iniciativa vol 
afegir-hi el seu compromís i continuaran treballant perquè en el futur es trobin les 
complicitats, la suma d’esforços amb altres municipis, col·lectius i persones, perquè 
l’aposta que fa Parets avui sigui finalment l’aposta més interessant per al país, 
bàsicament pels dos motius que ja s’han reiterat, però que són prou significatius. D’una 
banda, la pròpia realitat de l’entorn fa que la suma dels polígons industrials dels àmbits 
més propers com Parets, Granollers, Montornès, Montmeló, amb una gran concentració 
industrial en l’àmbit de Catalunya, s’hagi de tenir en compte, i el fet d’apostar per una 
estació ferroviària al circuit voldria dir situar al bell mig de la gran zona industrial un nou 
nucli de mobilitat alternativa ferroviària. Però, a més, per les característiques 
d’intermodalitat que pot tenir l’estació podria suposartornar a posar en el mapa la línia 
ferroviària de Vic, l’estació del nord que durant dècades al llarg de la seva història ha estat 
oblidada, marginada i amb una sola via. Encara que hi ha el compromís que en un temps 
prudencial es desdoblarà, una vegada desdoblada d’aquí a quatre o cinc anys, si el 
projecte transversal no la té en compte es veurà una vegada més marginada.L’esmentat 
factor hauria d’ajudar a considerar amb visió de país el fet que la connexió entre la línia 
del nord i la línia de França permeti entre d’altres coses no només donar servei a la 
comarca i al territori, sinó connectar les comarques d’Osona i les de més enllà amb els 
dos vallès i la gran conurbació de l’àrea metropolitana de Barcelona, per això, ICV-EA 
dóna suport a aquesta proposta i insisteix que es comprometen a treballar en l’àmbit que 
sigui possible perquè tiri endavant. 

La presidència recull la voluntat d’unir esforços dels representants polítics en el treball i 
aconseguir que la decisió final del Pla director sigui l’opció A’ pels motius que s’han 
explicat. 

L’Ajuntament està treballant per buscar solucions complementàries i aconseguir que 
l’esmentada opció sigui una realitat i quan el Pla director a finals d’any especifiqui el traçat 
doni com a resultat satisfactori les aspiracions dels aquí presents. 

Sense més intervencions, els membres del Ple es donen per assabentats de l’escrit de 
consideracions presentades al Pla director urbanístic per a l’establiment de la línia 
ferroviària orbital de la regió metropolitana de Barcelona, que té el text literal següent: 
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 “En Joan Seguer i Tomàs, alcalde president de l’Ajuntament de Parets del Vallès, de 
conformitat amb les competències atribuïdes per l’article  21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de es Bases de règim local, davant del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques comparec i, 

EXPOSO 

I. Que en data 3 de febrer de 2006, amb número 981 del Registre General, ha entrat en 
aquest Ajuntament, la Resolució del conseller de Política i Obres Públiques, de 28 de 
desembre de 2005, per la qual s’acorda l’inici del procediment de formulació del Pla 
director urbanístic per a l’establiment de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana 
de Barcelona. 

II. Que l’esmentat acord, concedeix un termini d’un mes de consulta a tots els 
Ajuntaments inclosos en l’àmbit del Pla director, abans de l’aprovació inicial del document 
en qüestió.  

Que de conformitat amb l’article 81 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, en endavant TRLUC, dins del referit 
termini, mitjançant el present escrit comparec, en el tràmit d’informació pública abans de 
l’aprovació inicial amb l’objecte de formular en temps i forma les següents; 

CONSIDERACIONS 

PRIMERA.  Manifestar la satisfacció per l’inici de la tramitació del Pla director urbanístic 
per l’establiment de la nova línia ferroviària orbital que permetrà una millora molt important 
de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona. 

Aquest Pla director urbanístic per a l’establiment de la línia ferroviària orbital de la regió 
metropolitana de Barcelona, en el seu tram Granollers-Sabadell, disposa dues alternatives 
a la proposta final d’alternatives recomanades: 

La proposta anomenada A, es forma a partir de la construcció de l’enllaç entre les vies del 
Papiol-Mollet amb la C-2, i la utilització d’aquesta darrera línia C-2 fins a Granollers 
Centre. Aquesta proposta dóna servei a les estacions de Mollet (França), Montmeló 
(Centre) i Granollers (Centre). 

La proposta anomenada A’ es forma des de l’enllaç anterior entre les vies del Papiol-
Mollet amb la C-3, i la utilització d’aquesta darrera línia C-3 fins al Circuit de Catalunya, 
des d’on el traçat es dirigeix cap a l’est fins enllaçar amb la C-2 poc després de creuar la 
carretera C-35, i continuar en paral·lel a aquesta via fins a Granollers Centre. Aquesta 
proposta dóna servei a les estacions de Mollet (S. Rosa), Parets del Vallès i Granollers 
(Centre). 
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Aquestes dues alternatives s’avaluen d’acord amb l’anàlisi multicriteri mitjançant 
indicadors de rendibilitat econòmica que tenen en compte, el rendiment econòmic per 
l’operador, l’increment de l’accessibilitat, la millora dels transports públics i l’equitat social. 

Els estudis de la demanda total de viatgers, base per al càlcul dels indicadors, consideren 
l’entrada potencial de viatgers a les estacions a les dues alternatives de traçat. En aquest 
sentit cal fer la observació següent: 

Per al càlcul de la demanda total de viatges, l’estudi considera que la població de Parets 
del Vallès és de 15.000 habitants, quan a 31 de desembre de 2004, data de referència per 
a la realització de l’estudi, és de 16.310 habitants. Aquesta dada de partida equival a un 
increment de la demanda al municipi de Parets del 8,73%.  

Tanmateix l’estudi es realitza sobre la demanda de població resident i en cap cas 
considera la mobilitat obligada per raó del lloc de treball. En aquest sentit cal tenir present 
que el sector econòmic industrial format pels polígons industrials de Parets del Vallès 
(Sector Autopista, Can Volart, Llevant Industrial, Eixample Industrial i Sector Mollet) amb 
8.221 treballadors, segons fons pròpies de l’Ajuntament, així com el polígon industrial Can 
Magarola del terme municipal de Mollet del Vallès amb 3.484 treballadors, segons fons 
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del SIMAE, Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, se situen en l’àmbit 
d’influència de l’estació de Parets del Vallès.  

Amb aquesta demanda afegida, quasi es dupliquen les dades de partida a l’estudi de 
demanda de l’estació de Parets del Vallès. 

 

SEGONA. Consideracions relatives a la relació amb altres infrastructures 
ferroviàries 

a) Desdoblament de la C-3 Barcelona - Vic 

Segons el document a estudi, l’escenari de la línia orbital se situa amb posterioritat al 
desdoblament de la línia ferroviària de passatgers C-3 Barcelona Vic. Aquesta apreciació 
temporal està ratificada per la recent formulació del Pla d’Infrastructures del Transport de 
Catalunya PITC, que determina aquesta actuació de desdoblament com a prioritària. 

Al maig de 2004, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va promoure el document 
redactat per l’Agencia Barcelona Regional, amb el títol “Estudi del Corredor de la línia R-3 
de Rodalies Renfe al Vallès Oriental”.  

Aquest treball, proposa i concreta, l’emplaçament i les característiques per a l’establiment 
d’una nova estació al terme municipal de Montmeló, “Circuit de Catalunya”, amb la finalitat 
de facilitar l’accessibilitat al Circuit, als polígons industrials de Montmeló, “el Pedregar” i 
de Granollers “Zona Industrial Circuit”, i l’establiment d’un centre intermodal “Park & Ride”. 
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L’alternativa A’ preveu la connexió amb la C-3 o R-3 a la zona del Circuit de Catalunya, en 
aquest sentit cal considerar que a la demanda total d’aquesta alternativa, cal afegir-li la 
corresponent a la població resident de Montmeló, que també estaria en el seu àmbit 
d’influència, la corresponent a la població treballadora dels polígons industrials de 
Montmeló i Granollers, i la captació de viatgers que produirà la facilitat d’aparcament al 
Circuit de Catalunya. 

 

b) Corredor de la C-2 Barcelona-Maçanet 

L’estudi no preveu les dificultats per a encabir mes trànsit de rodalies a les vies de la línia 
C-2. Actualment aquestes vies d’ampli ibèric, suporten el trànsit de la C-2, els trens 
regionals, els trens de llarg recorregut i les mercaderies. Tanmateix sobre aquesta 
infrastructura ferroviària circularà la futura línia de rodalies R-5 ( Granollers – Mollet – el 
Papiol – Martorell). 

La implantació de la línia d’alta velocitat, pot recollir part del trànsit de llarg recorregut, i en 
horari nocturn, el trànsit de mercaderies en ample europeu, però els regionals i les 
mercaderies diürnes, hauran de continuar utilitzant el corredor actual. 

 

El PTIC recull aquesta necessitat i preveu l’establiment d’un nou corredor ferroviari de 
mercaderies entre Mollet i Maçanet, però no el considera prioritari i, per tant, no es pot 
considerar a l’escenari temporal de l’orbital. 

L’estudi de la línia de rodalies orbital preveu la freqüència de quatre trens per hora, en 
horari punta. L’estudi no justifica la capacitat del corredor de la C-2 entre Mollet i 
Granollers per a encabir aquest nou trànsit, que de ben segur condicionarà l’adequat 
desenvolupament de la C-2 a les futures demandes generades en aquesta línia, 
derivades de l’evolució urbanística. 

Les propostes de futur més equilibrades passen per establir que les quatre línies de 
rodalies a l’àmbit entre Mollet del Vallès i Granollers, les dues existents R2 i R3 i les 
noves línies, línia Orbital ferroviària i línia Granollers - Mollet – el Papiol – Martorell (R5) 
es reparteixin de forma que la R-2 i la R-5 utilitzin la via de Portbou, i la R- 3 i la línia 
Orbital utilitzin la via de Puigcerdà. 

 

TERCERA. Consideracions relatives a la mobilitat sostenible 

Les dades de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona indiquen que la mobilitat 
que omple les carreteres i les línies de ferrocarril és la mobilitat interurbana. La tendència 
històrica és la participació creixent del vehicle privat en el repartiment modal de la 
mobilitat obligada interurbana. Mentre a l’any 1981 el vehicle privat representava poc més 
del 40% del total, l’any 2001 estava a prop d’una 70%. En el trànsit de mercaderies la 
situació encara és més preocupant ja que només el 4% d’aquestes es transporten per 
ferrocarril. 

Des del punt de vista de la sostenibilitat, només podrem contribuir a disminuir els 
consums d’energia i les emissions de carboni a l’atmosfera generats pel transport, si 
s’aconsegueix augmentar significativament la quota de mercat del ferrocarril i el transport 
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públic en el repartiment modal tant en transport de viatgers (es proposa un augment del 
120% amb un traspàs del 5% de la mobilitat amb vehicle privat cap al transport públic) 
com de mercaderies (es proposa passar del 4% actual a més de 10% a l’any 2026). 

Per a la mobilitat de viatgers de la Regió Metropolitana de Barcelona, millorar radicalment 
les prestacions del servei de Rodalies és clau. Cal potenciar els corredors existents 
infrautilizats, per a millorar l’accessibilitat sense malmetre mes territori. Però també cal 
evitar caure a la temptació de sobrecarregar els corredors tradicionals per raons 
d’oportunitat o estalvi econòmic. El corredor de la  C-2 està plenament saturat i la millora 
de l’explotació del corredor de la C-3, amb el seu desdoblament i la implantació de la línia 
orbital, pot donar un nou dinamisme territorial d’àmbit superior al comarcal. Es produiran 
connexions en xarxa transversals, tant interessants com la comunicació directa entre la 
plana de Vic i el Vallès Occidental.  

Actualment, els municipis del Baix Mogent, Montornès, Vilanova del Vallès i Vallromanes, 
tenen com a referència de mobilitat l’estació de rodalies de Montmeló Centre, actualment 
aquesta estació disposa d’un ampli aparcament gratuït, que facilita la intermodalitat 
vehicle privat/tren. 

Les obres d’implantació del corredor d’alta velocitat i l’operació urbanística vinculada, 
transformen l’estació de Montmeló, en una estació de ciutat, i perd aquesta funció 
d’intermodalitat. 

L'estació Montmeló Circuit, esmentada anteriorment, reuneix totes les condicions 
necessàries d’espais d’aparcament, per a ser l’estació de referència d’intermodalitat del 
Baix Mogent, i per la seva posició ser-ho també dels municipis del Baix Tenes com a Lliça 
de Munt, Lliça de Vall i Parets del Vallès. 

Aquesta estació del Circuit de Catalunya, amb una àmplia oferta d’aparcament, situada a 
la via C-3 desdoblada, amb el servei de rodalies orbital i molt propera a la sortida 13 de 
l’autopista A-7; pot ser un bon element dissuasor per a la penetració amb vehicle privat a 
les ciutats de l’àrea metropolitana. 

Tanmateix el servei de transport públic als polígons industrials de Montmeló, Montornès 
del Vallès i Parets del Vallès, recentment implantat i actualment en fase de proves, té al 
centre del seu recorregut l’espai del Circuit on està projectada la futura estació. Aquest 
transport públic és una bona llançadora per als residents i els treballadors d’aquesta 
conurbació residencial i urbana, que aplega 15.000 treballadors i 40.000 residents. La 
rellevància estratègica d’aquesta estació va ser recollida al PDI 2001-2010 i prevista a la 
seva programació d’inversions. 

Cal tenir present que actualment el Circuit de Catalunya no té cap servei de transport 
col·lectiu públic amb capacitat per donar servei en els esdeveniments esportius 
programats. L’establiment de la C-3 i de l’orbital en aquest punt resoldria els conflictes de 
trànsit generats a tota la zona els dies de cursa i estalviaria les inversions en carreteres 
que s’estan sol·licitant per a minvar aquest conflicte. 

El desenvolupament territorial amb criteris de sostenibilitat necessita la implantació 
d’aquesta línia ferroviària orbital, feta pel traçat amb més estructura i on la demanda 
d’usuaris sigui més alta. Només així s’evitarà que altres infraestructures viàries com la 
Interpolar, que tenen una funció semblant, però amb un model de mobilitat a eradicar, 
malbaratin el territori. 
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Per tot l’anterior, considerem que amb anterioritat a la redacció del document del Pla 
Director per la seva aprovació inicial, caldrà completar els estudis tècnics, econòmics i 
socials existents, per tal d’incorporar en els mateixos la valoració de les consideracions 
anteriors, i en especial la possible creació d’una nova estació de ferrocarril al Circuit de 
Catalunya en el terme municipal de Montmeló, oferint-se des d’aquest Ajuntament tota la 
col·laboració per la seva elaboració. 

Per tot allò que ha quedat exposat;  

 

 

MANIFESTO 

Que d’acord amb les presents consideracions al Pla director urbanístic per a l’establiment 
de la línia ferroviària orbital de la regió metropolitana de Barcelona, i pel que fa al tram 
Granollers-Sabadell, s’opti, en el document de l’esmentat Pla director a aprovar 
inicialment, per la proposta alternativa anomenada A’ (Granollers - Parets del Vallès – 
Mollet del Vallès) que aprofita el corredor de l’actual línia de ferrocarril de Barcelona a 
Puigcerdà (R3), i que hauria d’incorporar la creació d’una nova estació de ferrocarril al 
Circuit de Catalunya en el terme municipal de Montmeló.” 

 

5. Donar compte de l’adjudicació d’un préstec per al finançament dels 
projectes d’inversions previstos en el Pressupost del 2006 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Econòmics, senyor Mingote i explica 
que en el passat Ple de 26 de gener de 2006 es va aprovar l’inici d’un expedient de 
contractació d’una operació de crèdit a llarg termini, per un import d’1.651.000 €. Dins del 
termini fixat per a la presentació d’ofertes s’han presentat quatre entitats bancàries: 
Banesto, Caixa de Catalunya, Caixa de Pensions i BBVA. 

Explica que el Ple de l’Ajuntament va delegar en la Junta de Govern la concertació dels 
préstecs per a finançar part de les inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2006, 
de conformitat amb les condicions establertes i donar compte en el següent Ple, tal com 
està fent. 

El senyor Mingote exposa que la Junta de Govern va acordar adjudicar a Banesto la 
contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import d’1.651.000 €, d’acord 
amb les condicions següents, establertes en les bases, per l’import abans esmentat, per 
un termini de deu anys, amb 1 de carència més 9 d’amortització, amb un tipus d’interès 
variable referencial a EURIBOR 3 mesos, tipus mitjà, amb revisió trimestral, el diferencial 
s/Euribor d’un màxim del 0,15%, la liquidació d’interessos trimestral per trimestres 
vençuts, amortització trimestral lineal, sense arrodoniment, les afeccions són sense 
garantia específica, la disponibilitat ha de ser per escrit a petició de l’Ajuntament i sense 
cap altre tipus de comissió. 

Sense més intervencions, els membres del Ple es donen per assabentats de l’acord de la 
Junta de Govern de data 2 de març de 2006, que té el literal següent: 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2006 va aprovar iniciar 
l’expedient de contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per un import d’UN 
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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 mitjà) 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. 

Atès que dins del termini fixat per a la presentació d’ofertes les entitats següents han 
presentat propostes que s’ajusten a les condicions aprovades pel Ple de l’Ajuntament: 

Banesto  Euribor a 3m + 0.09% 
Caixa de Catalunya  Euribor a 3m + 0.11% 
La Caixa de Pensions Euribor a 3m + 0.11% 
BBVA Euribor a 3m + 0.12% 

Atès que el Ple de l’Ajuntament va 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, de conformitat amb les condicions establertes, i donar-ne compte en el Ple 
ordinari següent. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Adjudicar a BANESTO la 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 mitjà) amb 

revisió trimestral. 
Diferencial s/Euribor: màxim 0,09% 
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. 

2. Notificar aquest acord a BANESTO  i a la resta de licitadors. 

3. Donar compte de l’acord en la proper Ple ordinari.” 
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6. Aprovar, si escau, la bonificació del 95% de la liquidació de la llicència 
d’obres del CEIP Lluís Piquer a favor del Departament d’Educació 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torío, i explica que atesa 
la demanda del director general de Centres, el senyor Jordi Roca, perquè l’Ajuntament de 
Parets tingui en consideració l’especial interès per a Parets les obres de reforma i 
ampliació del CEIP Lluís Piquer, proposa l’aprovació de la bonificació del 95% de la 
liquidació de la llicència de les obres esmentades a favor del Departament d’Educació de 
la Generalitat. Obres que per altra banda, avancen de forma satisfactòria i la part de les 
classes, del gimnàs i el menjador s’acabaran a l’inici del nou curs 2006-2007, incloses les 
reformes interiors de l’escola que es portaran a terme a l’estiu. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup hi està totalment 
d’acord, ja que sempre és una bona notícia obrir una nova escola a Parets i més aquesta 
que és la més antiga. 

Els grups de CiU i el NOPP manifesten que estan totalment d’acord amb la proposta. 

 

Per tant i, 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 6 d’octubre de 2005 va atorgar la llicència 
urbanística a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per 
realitzar l’ampliació del CEIP Lluís Piquer. 

Atès que l’esmentada llicència comporta una liquidació en concepte de taxes i impostos 
de construcció, instal·lacions i obres, per un import de 67.455,39 €. 

Atès que l’article 6è de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  preveu que “es concedirà una bonificació del 95% de la quota de 
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de 
la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

Quan es tracti d’obres afectades per aquest apartat, es deduirà de la 
quota de l’impost l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de 
llicència urbanística, quantitat sobre la qual s’aplicarà la bonificació 
del 95%.” 

Vista la sol·licitud de la Direcció General de Centres Educatius del Departament 
d’Educació perquè el Ple de l’Ajuntament declari les obres d’ampliació i reforma del CEIP 
Lluís Piquer obra d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials. 

Vist el que disposa l’article 103.2a) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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1. Declarar les obres d’ampliació i reforma del CEIP Lluís Piquer, d’especial interès o 
utilitat municipal a l’efecte de concedir la bonificació prevista en l’article 6 de l’Ordenança 
fiscal de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

2. Notificar aquest acord als serveis econòmics municipals, a l’Organisme de Gestió 
Tributaria de la Diputació i a la Direcció General de Centres Educatius del Departament 
d’Educació. 

 

7. Aprovar, si procedeix, posar a disposició del Departament d’Ensenyament 
el solar per a l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torío, i proposa posar a 
disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, davant la direcció 
del centre del CEIP Pompeu Fabra, dels representants de l’AMPA i d’aquest regidor la 
licitació del projecte d’ampliació i reforma de l’any 2006 i l’inici de les obres l’any 2007, 
que implicarien l’enderrocament de les denominades cases dels mestres, la reforma de 
138 m2, aproximadament, de les antigues escoles i l’ampliació del centre de prop de 400 
m2, que el dotaria de serveis bàsics que ara no té, com el menjador, la biblioteca, sala de 
professors, secretaria, elements de seguretat com la doble escala i l’ascensor. 

Prèvia la vènia, intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que l’ampliació és 
molt necessària, però els preocupa que no continuïn igual les pistes de lliure accés que hi 
ha al costat. 

El regidor d’Educació respon que les pistes no es posen a disposició del Departament, 
que les continuaran utilitzant les escoles i que seran de propietat municipal i compartides, 
o sigui, que continuaran de la mateixa manera. 

Explica que hi ha un projecte global, que implicaria l’ampliació de la piscina, la construcció 
d’un gimnàs i segurament el soterrament de les pistes per convertir-ho en un petit pavelló. 
És un projecte, que implica propietat municipal, compartit amb el col·legi Pompeu Fabra. 

El senyor Rigol insisteix en el lliure accés de les pistes, ja que després quedaran 
soterrades i, per tant, el lliure accés serà difícil, per exemple un diumenge a la tarda, quan 
la piscina està tancada. S’està perdent el costum que els infants puguin jugar al que 
vulguin en llocs concrets. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup hi està 
totalment d’acord, ja que és de justícia que es faci aquesta inversió, l’ampliació d'una 
escola tan emblemàtica i s’adeqüi als temps que toca viure. 

Aproven que s’hagi declarat com a obra especial d’interès municipal amb caràcter general 
i que s’executi com més aviat millor per millorar aquest servei que és estrictament 
necessari. La resta és una obra de conjunt, de la qual s’ha parlat àmpliament. Una vegada 
redactat el projecte es veuran els usos, cosa que els preocupa, però avui es porta al Ple 
posar a disposició els terrenys al Departament d’Educació, per fer la millora i l’ampliació 
de l’escola, com els serveis que pertoquen. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que 
estan totalment d’acord amb la proposta de posar a disposició del Departament 
d’Educació els terrenys, tot i que és un acord reiteratiu, ja que quan es van fer inicialment 
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les primeres obres ja es devia haver posat a disposició la superfície del terreny al 
Departament.  

Tot seguit pregunta quan estan previstes les obres i si les executa directament el 
Departament, ja que en la part d’inversions dels pressupostos de l’Ajuntament s’ha previst 
alguna cosa per al Pompeu Fabra, per això, estaria bé conèixer si hi ha un calendari i si 
les executa el Departament. 

El regidor d’Educació, el senyor Torío, respon que a l’inici de l’exposició explicava que era 
un compromís del Departament d’Educació amb la direcció del centre, amb els 
representants de l’AMPA i ell mateix. A l’inici del mes de febrer ja es van comprometre 
que el Departament licitarà el projecte el 2006 i es compromet a executar-les el 2007. 

Hi ha una petita part del pressupost, que és una reivindicació històrica i una negociació 
amb el Pompeu Fabra, per millorar la seguretat de les finestres de l’escola vella mentre es 
faci el projecte i és el que l’Ajuntament ha pressupostat. El proper mes es portarà a terme. 

Sense més intervencions i, 

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha programat 
l’execució de les obres d’ampliació del CEIP Pompeu Fabra. 

Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a Barcelona, en el qual sol·licita diversa 
documentació relativa a posar a disposició del Departament d’Educació el solar destinat a 
l’ampliació del CEIP Pompeu Fabra. 

Atès que el solar i l’edifici de l’escola Pompeu Fabra són propietat de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, els quals consten en l’Inventari del patrimoni amb els epígrafs 121/6/1 i 
121/6/2 respectivament, i es troben inscrit en el Registre de la Propietat de Mollet del 
Vallès en la finca 2678 de Parets del Vallès. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar, posar a disposició a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, el solar qualificat d’equipaments comunitaris amb la descripció registral 
següent, lliure de càrregues i gravàmens, per a la construcció de l’ampliació del CEIP 
Pompeu Fabra i la cessió en ús de la construcció per a la posterior gestió del centre 
ampliat: 

“Porció de terreny edificable, situat al terme municipal de Parets del 
Vallès, i en el seu Eixample, procedent de la finca anomenada Can 
Butjosa paratge Font de la Salut. Afecta la figura d’un triangle 
irregular, mesura una superfície de dos mil vuit-cents deu metres 
quaranta decímetres quadrats” 

LIMITA al front amb el carrer de la Salut, a la dreta amb el carrer de la Independència, a 
l’esquerra amb el carrer de Balmes, actualment és un solar destinat a equipaments 
comunitaris, i al fons amb el carrer de Butjosa. 

2. Acordar que correspondrà a l’Ajuntament la construcció dels guals de les voreres i de 
totes les entrades al recinte del centre, la supressió de les barreres arquitectòniques, així 
com altres obstacles que impedeixin la normal execució de les obres i n’assumirà el 
possible cost i les taxes. 
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3. Aprovar la declaració d’obra d’especial interès municipal a l’efecte que tots els impostos 
i les taxes derivades de la construcció, instal·lació i obres del centre docent gaudeixin 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. Trametre aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

8. Acordar, si procedeix, l'actualització de les tarifes del servei urbà 
d'autotaxi per a 2006 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i exposa que 
malgrat que es va aprovar a les ordenances les tarifes del servei d’autotaxi del municipi 
per al 2006, hi ha hagut una sol·licitud de les vuit llicències atorgades al municipi, que 
s’han adherit a una cooperativa de Mollet, que planteja la possibilitat d’unificar preus en 
un territori conjunt de treball, que és Mollet, Parets, Martorelles, Lliçà de Vall i Palau de 
Plegamans. 

La cooperativa ha fet un projecte previ de treball conjunt i han notat una millora del servei 
nocturn i del servei de guàrdies en dies festius. Per tant, el que interessa és que la 
població tingui un bon servei de taxi quan sigui necessari i des del punt de vista de 
l’operativitat és correcte que hi hagi una àrea més gran i que la població tingui un servei 
millor. 

L’Ajuntament ha rebut la sol·licitud i l’ha cursada, per això porta la proposta de variació de 
tarifes, que no és significativa, ja que hi ha una variació de cèntims, amb els serveis 
normals, la qual cosa serà un benefici general per a la població, perquè el servei 
actualment s’ha millorat. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup està totalment 
d’acord que s’hagin ajuntat els pobles per donar un millor servei a la població. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que tot i que no coneixien 
el tema, entenen que la majoria dels titulars de les llicències d’autotaxi de Parets estan 
d’acord a formar part de la cooperativa. 

L’esmentada cooperativa ha de permetre una àrea de treball amb més dotació i els 
taxistes tindran una àrea d’accessibilitat més gran. 

CiU vol saber si els taxistes de Parets han manifestat el que diu exactament el protocol de 
la proposta d’acord i si hi estan d’acord, perquè saben que hi ha hagut una petita moguda, 
cosa que no ha de malmetre un procés al qual donen suport. Amb la cooperativa es 
millora el servei als ciutadans que tindran una resposta més ràpida perquè hi ha més 
quantitat de taxistes. Per tant, és totalment encertat estimar la sol·licitud i que estiguin 
inclosos dintre de la cooperativa, que en definitiva permet a tots els ciutadans de Parets 
tenir un millor servei de taxi al municipi. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que estan d’acord 
amb la proposta, però volen matisar unes qüestions. 
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La primera, que aquesta és la quarta modificació de tarifes en un any. Se’n va produir una 
el 18 de gener, una altra l’1 de desembre de 2005, una altra el 12 de gener de 2006, per 
un error, i avui és la quarta, si les modificacions ajuden a solucionar el tema de les tarifes 
està bé, però hi ha hagut moltes rectificacions. 

La segona, que s’ha de respectar el dret  dels taxistes que no han entrat a formar part de 
la cooperativa perquè tinguin les mateixes possibilitats que la resta. L’Ajuntament o la 
Policia Local quan rep trucades ha de facilitar els telèfons dels taxistes associats a la 
cooperativa i dels que no ho estan, amb igualtat de condicions. 

La tercera, que és necessari que no s’apliquin les tarifes fins que no estiguin aprovades 
per la Comissió de Preus, no saben si en aquests moments s’està produint. S’ha 
d’intentar preservar les tarifes fins al moment que la Comissió de Preus autoritzi el canvi. 
Se suposa que s’està fent en el terme municipal de Parets, però sembla que ja està 
funcionant el servei de la cooperativa i desconeixen les tarifes que s’apliquen, si les de 
Mollet o les vigents a Parets. 

La senyora Martí prega que al més aviat possible se solucionin totes aquestes qüestions, 
com la de respectar el dret dels que no formen part de la cooperativa, que l’administració 
local informi en igualtat de condicions a uns i als altres i que no s’apliquin les tarifes fins 
que no les aprovi la Comissió de Preus. 

Pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i respon al portaveu de CiU, que 
és cert que hi va haver una petita moguda, que forma part de la pregunta de la portaveu 
del NOPP. Explica, que el 100% de les llicències no han entrat a formar part de la 
cooperativa i s’han produït unes qüestions que interfereixen en un servei públic, amb la 
integració a dintre d’una empresa privada. S’han casat, d’alguna manera, s’ha trobat la 
intersecció, el punt de trobada, entre els drets de l’empresa privada i els drets dels 
professionals, que és el que corresponia a l’Ajuntament. Paral·lelament, s’ha parlat amb 
l’Ajuntament de Mollet, que té el major nombre de llicències que integren la cooperativa i 
s’ha arribat a un acord per fases. 

El senyor Llacuna continua explicant que l’espai públic, responsabilitat de l’Ajuntament, 
serà per a totes les llicències, sense diferències. Les tarifes les aplicaran totes les 
llicències també indiferentment, el treball d’un municipi i de l’altre seran per a totes les 
llicències. El fet que hi hagi vuit llicències de Parets integrades en la cooperativa i dues 
que no, no marcarà absolutament cap diferència de possibilitats de treball en ambdós 
municipis. Per tant, l’equip de govern ha atès la defensa dels drets, ha emparat una 
llicència quan se li ha demanat uns requisits diferents per entrar a la cooperativa, ha 
reconduït el que ha calgut i ha parlat amb Mollet cosa que vol dir que es va per bon camí 
per portar el tema de forma correcta. 

Per tant i, 

Vist el Reglament municipal del taxi vigent en l’actualitat al municipi de Parets del Vallès i 
les tarifes vigents aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya en data 23 de 
desembre de 2004. 

Vista la sol·licitud presentada en data 27 de febrer de 2005 pel senyor José Antonio 
García Rivas, en representació de Transradio, SCCL, cooperativa que agrupa la majoria 
dels titulars de les llicències d'autotaxi urbanes de Parets del Vallès, sobre l’actualització 
de les tarifes del servei urbà d'autotaxi per a 2006, que s’acull al sistema simplificat 
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d'autorització de preus i tarifes establert per la normativa aplicable i a la modificació 
d'horari per adequar-lo a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Atès que les esmentades tarifes han estat aprovades per la Comissió de Preus de 
Catalunya en data 1 d’agost de 2005 a proposta de TRANSRADIO per al municipi de 
Mollet del Vallès. 

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Mollet que estima parcialment la sol·licitud de 
Transradio, SCCL, presentada en data 9 de desembre de 2005, relativa a l'actualització 
de les tarifes del servei urbà d'autotaxi per a 2006. 

Atès que la unificació de tarifes en els municipis en què dóna servei la Cooperativa 
Transradio SCCL permet un servei conjunt i ininterromput. 

Atès que l’article 31 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu que la determinació de les tarifes 
aplicables als serveis urbans s’han d’ajustar a la normativa en matèria de preus i han de 
garantir la cobertura del cost del servei i assegurar un benefici empresarial raonable. 

Atès el procediment per a l’aprovació d’aquestes tarifes establert a l’article 299 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Estimar parcialment la sol·licitud de Transradio, SCCL, presentada en data 27 de febrer 
de 2006, relativa a l'actualització de les tarifes del servei urbà d'autotaxi per a 2006 i 
acollir-se al procediment simplificat d'autorització de preus i modificació d'horari en el 
sentit següent: 

a) Aprovar la proposta de tarifes del servei urbà d'autotaxi de Parets del Vallès per a 
2006,  amb IVA inclòs, que es detalla a continuació: 

CONCEPTE EUR 
 
TARIFA 1 
Baixada de bandera......................................................... 3,23 
Km urbà recorregut.......................................................... 0,95 
Hora d'espera ................................................................ 16,94 
Mínim de percepció ......................................................... 4,76 
 
TARIFA 2 
Baixada de bandera......................................................... 2,65 
Km urbà recorregut.......................................................... 0,95 
Hora d'espera ................................................................ 16,94 
Mínim de percepció ......................................................... 4,76 
 
Suplements 
Domicili ............................................................................ 1,06 
Animals domèstics (excepte gossos pigall) ..................... 1,22 
Equipatge (per maleta o paquet superior a 55x35x35).... 1,45 
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b) Desestimar la modificació d'horari proposada, per comportar un increment tarifari 
superior a la mitjana aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya per a 2006 per al 
servei d'autotaxi, mitjançant acord de 16 de novembre de 2005. Per això: 

La tarifa 1 s'aplicarà entre les 21 i les 7 h i els dissabtes i festius 
La tarifa 2 s'aplicarà entre les 7 i les 21 hores dels dies laborables 

3. Notificar aquesta resolució a Transradio, SCCL i a la Comissió de Preus de Catalunya, 
a l’efecte oportú. 

4. Comunicar aquest acord als titulars de les llicències de taxis i a la Direcció General de 
Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya. 

 

9. Aprovar, si correspon, el conveni amb l’Ajuntament de Mollet sobre el 
servei de subministrament d’aigua potable al barri de Lourdes de Mollet del 
Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i exposa que 
aquest conveni té el seu origen en la regularització del servei de subministrament d’aigua 
en un barri de Mollet del Vallès, veí  al qual, aproximadament des de l’any 1973, Parets 
subministrava l’aigua, ja que Mollet no tenia la possibilitat de prestar el servei. 

Recentment l’Ajuntament de Mollet ha plantejat la possibilitat de regularitzar el terme. En 
principi és correcte que cada municipi subministri l’aigua als seus veïns. En aquest sentit 
s’ha redactat un conveni, que ha estat reequilibrat per una sèrie de cartes-compromís de 
l’Ajuntament de Mollet, en alguns termes que s’havien de puntualitzar i que consten a 
l’expedient. 

La primera fase del servei es va posar en marxa el dia 9 de gener de 2006 a fi de provar-
lo i en aquests moments es pot firmar el conveni, ja que el barri de Lourdes tindrà el 
servei de subministrament d’aigua des de Mollet. A més, hi ha consideracions de relativa 
importància, l’informe dels serveis tècnics considera que la xarxa instal·lada per Parets 
està amortitzada completament. D’altra banda, Mollet es compromet a l’acceptació de la 
instal·lació cedida sense possibilitat de cap reclamació. 

El senyor Llacuna explica que hi ha una compensació en dues vies. Una és la 
col·laboració de les obres del passeig de Ronda, al sector Mollet, perquè des del sector 
Parets es va donar la possibilitat que continués la circulació pel passeig de Ronda i 
després que s’havia de tenir una certa paritat en l’estat dels dos sectors de la mateixa via. 
Hi ha una carta, que consta a l’expedient, en la qual es comprometen a licitar l’obra de 
reasfaltament, millora d’embornals i tractament del sector del passeig de Ronda, 
aproximadament d’aquí a un mes o mes i mig. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup hi està 
totalment d’acord, ja que cada municipi ha de lliurar amb les millors garanties que puguin 
els serveis vitals, i el subministrament d’aigua n’és un. 

El conveni és satisfactori i la carta d’intencions que ha mencionat el regidor permetrà fer 
l’arranjament d’embornals i reasfaltament de la zona, cosa important. 

CiU espera que el que s’ha lliurat a Mollet sigui el millor i estigui en perfectes condicions 
perquè accedeixin al servei. 
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El servei que oferia Parets des de 1973 tard o d’hora havia d’arribar a la fi, perquè els 
ciutadans rebin el servei del seu Ajuntament. 

Reitera que la proposta és correcta i desitja, per una banda, que el que cedeix Parets a 
l’Ajuntament de Mollet estigui en perfectes condicions i, per l’altra, que l’Ajuntament de 
Mollet correspongui amb el conveni i la carta d’intencions per arranjar al més aviat 
possible els embornals i el reasfaltament de la zona. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup està d’acord en 
què es regularitzi la situació, que existeix des de fa molt anys. Està bé que cada municipi 
tingui sota la seva tutela els serveis que li corresponguin, ja que aquestes situacions 
haurien de ser transitòries. 

Vol plantejar diverses qüestions que han vist quan han llegit el conveni. Pregunta en quina 
data es produirà el traspàs, perquè en la clàusula vuitena del conveni de règim transitori, 
es preveu l’1 de gener de 2006, cosa que no ha estat així. La clàusula hauria de fixar un 
preu per metre cúbic. Pregunta com es resoldrà aquesta transitorietat. No sap si s’aplicarà 
aquest cost i serà de caràcter retroactiu des de l’1 de gener i, si es fa el canvi de servei, 
pregunta a partir de quina data. 

La senyora Martí pregunta com queda la qüestió de la xarxa secundària, no la de 
distribució, sinó la xarxa que fa arribar l’aigua al barri de Lourdes. Indica que si la xarxa 
passa pel municipi de Parets del Vallès en el futur les possibles inversions a la xarxa que 
s’hagin d’efectuar a càrrec de qui correrien, si la xarxa passa per algun tram de Parets del 
Vallès. 

Suposa que és una xarxa que està vinculada a la xarxa de distribució de l’Eixample. 
Pregunta si aquest tema s’ha previst i com es pot solucionar de cara al futur, sobretot per 
la inversió que pot suposar el manteniment de la xarxa. 

Intervé el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i explica que respecte al tema de la data, 
indica que ja ha dit abans que el subministrament des de Mollet s’està provant des del dia 
9 de gener de 2006. 

La cessió efectiva de les instal·lacions es farà a partir del moment que aquest consistori 
accepti la signatura del conveni. 

Pel que fa al preu del metre cúbic, que és una de les clàusules del conveni, ha de dir que 
no té efecte perquè l’aigua en aquest trimestre s’està subministrant des de la companyia 
concessionària de Mollet. A partir del dia 9 de gener, Parets no ha cedit cap metre cúbic 
d’aigua a Mollet. Els dos municipis han mantingut un període d’espera per comprovar el 
funcionament del subministrament, per si hi havia algun problema. 

Respecte al tema de les inversions de la xarxa de subministrament, indica que queda 
bastant clar que Parets se subministra per una banda i que les inversions que hagi de fer 
Mollet per subministrar als 380 abonats que ha donat d’alta són responsabilitat seva. 

En el cas que s’hagués de fer alguna actuació s’han d’entendre les dues companyies 
concessionàries per afrontar algun tema comú sobre la instal·lació. 

Aquest és l’esperit del conveni, si és que hi ha algun punt en el qual hi ha qüestions que 
han de compartir les dues companyies concessionàries. 

Per tant i, 
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Atès que per raons històriques el subministrament domiciliari d'aigua al barri de Lourdes 
de Mollet del Vallès és prestat per l'Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant dues 
connexions a la xarxa a I'alçada dels carrers de Balmes i de la Independència. 

Atès que l'Ajuntament de Mollet del Vallès és el titular del servei públic d'abastament 
domiciliari d'aigua potable en el seu àmbit municipal i que s'ha dotat d'infraestructura 
hidràulica i mitjans suficients que permeten connectar i incorporar la xarxa de distribució 
domiciliària d'aigua del Barri de Lourdes a la seva xarxa general. 

Vist que d'acord amb els principis de més proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia 
en la prestació dels serveis i atenent els interessos propis d'ambdós municipis, els 
ajuntaments de Parets i Mollet  consideren la conveniència i oportunitat que Parets del 
Vallès deixi de prestar el servei públic de referència al barri de Lourdes, a fi que el presti 
el municipi al qual pertany, Mollet del Vallès. 

Vist el contingut del conveni que té per objecte la incorporació del servei d'abastament 
d'aigua en baixa del barri de Lourdes -Mollet del Vallès- al servei municipal d'abastament 
domiciliari d'aigua potable de Mollet del Vallès, així com la cessió de les instal·lacions que 
en configuren la infraestructura 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni entre els ajuntaments de Parets del Vallès i Mollet del Vallès, sobre 
el servei d'abastament d'aigua potable a domicili al barri de Lourdes de Mollet del Vallès. 

2. Facultar l’alcalde, president de la corporació, per a l’execució dels actes necessaris per 
al desenvolupament del present acord. 

3. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Mollet i a Cassa Aigües i Depuració SL. 

Annex 

Conveni entre els Ajuntaments de Parets del Vallès i Mollet del Vallès, sobre el servei 
d'abastament d'aigua potable a domicili al Barri de Lourdes de Mollet del Vallès. 

 

Mollet del Vallès, el ........de ...................... de 2005 

REUNITS 

L'Il·lm. Sr. Joan Seguer i Tomàs, Alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en nom i 
representació d'aquest en local. 

I l'Il·lm. Sr.Josep Monrás i Galindo,  Alcalde de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en nom i 
representació d'aquest ens local. 

Ambdós actuant en la representació que els atribueix l'article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
habilitats per a aquest acte per Acords del Ple dels Ajuntaments respectius de dates ...... 

Les parts intervinents es reconeixen, en la representació en què actuen, capacitat legal necessària 
per a la formalització del present Conveni i, als efectes esmentats,  

 

EXPOSEN 
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I.- L'abastament d'aigua potable domiciliari o en baixa a la població està configurat com un servei 
de competència local, declarat essencial i reservat als ens locals, a l'empara dels articles 25.2.l) i 
86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local (LBRL), 66.3.l) i 67.a) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), i 5.a)  del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; i en el marc del Dret 
comunitari europeu, és un servei d'interès econòmic general i, com a tal, resta rellevat de l'aplicació 
de les normes de la Lliure competència. La seva titularitat, gestió i explotació correspon, per tant, 
de forma ordinària i preferent, als ajuntaments o entitats locals supramunicipals que pertoqui. Això, 
sens perjudici que la seva gestió pugui ser exercida per les diferents formes de gestió que preveu 
l'ordenament jurídic. 

 

II.- En virtut dels preceptes legals esmentats, l'Ajuntament de Mollet del Vallès és el titular del 
servei públic d'abastament domiciliari d'aigua potable al seu àmbit municipal i la entitat 
subministradora d'aigua que, a través de la xarxa o instal·lacions de titularitat municipal, presta el 
servei de referència a la població de Mollet del Vallès.  

 

III.- Per raons històriques, però, el subministrament domiciliari d'aigua al Barri de Lourdes de Mollet 
del Vallès és prestat per l'Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant dues connexions de la seva 
xarxa a l'alçada dels carrers de Balmes i de La Independència. 

A data ............de ......... de 2005, el Barri de Lourdes té un total de ......... abonats, amb uns 
consums trimestrals d'aproximadament .............. m3. 

 

IV.- Superada aquella etapa històrica inicial, el municipi de Mollet del Vallès s'ha dotat 
d'infraestructura hidràulica i mitjans suficients que permet connectar i incorporar la xarxa de 
distribució domiciliària d'aigua del Barri de Lourdes a la seva xarxa general. 

 

V.- En ús de la potestat organitzadora dels serveis que reconeixen els articles 8.1.a) i 246.1 del 
TRLMRLC i 30 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat pel Decret de 17 de 
juny de 1955, el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable de Mollet del Vallès està gestionat 
de forma indirecta, en règim de concessió, la qual ja preveu dintre del seu àmbit d'aplicació -
funcional i territorial-, la integració del Barri de Lourdes i la connexió de la seva xarxa de distribució 
d'aigua a la xarxa general del servei d'abastament d'aigua de Mollet del Vallès, per tal d'afavorir 
una millor planificació de la gestió del servei en la totalitat del seu l'àmbit territorial (clàusules 2 i 53 
del Plec de clàusules administratives particulars i d'explotació i tècniques regulador del contracte 
de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi de Mollet del Vallès). 

 

VI.- La xarxa de distribució de l'aigua fins a les escomeses dels consumidors i usuaris -xarxa en 
baixa- forma part del sistema d'abastament d'aigua potable de consum públic, conformant unitats o 
elements estructurals complexes d'ús especialitzat íntimament lligades pel seu funcionament, amb 
caràcter irreversible, per quant que el seu funcionament permet un objectiu específic i concret. Per 
la qual cosa, en estar intrínsecament vinculada al servei la infraestructura que en dóna suport, les 
parts convenen en la necessitat de cedir aquelles instal.lacions situades al Barri de Lourdes al 
titular del servei, per a una millor i eficaç prestació del  mateix. 
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VII.- D'acord amb els principis de més proximitat a la ciutadania, participació i eficàcia en la 
prestació dels serveis, i atenent als interessos propis d'ambdós municipis, les parts consideren la 
conveniència i oportunitat que Parets del Vallès deixi de prestar el servei públic de referència al 
Barri de Lourdes, per ésser prestat pel propi municipi al qual pertany, Mollet del Vallès. 

 

 

Per tot això, les parts formalitzen el present document i, de mutu acord, 

ACORDEN 

Primer.- Objecte del conveni. 

El Conveni té per objecte la incorporació del servei d'abastament d'aigua en baixa del Barri de 
Lourdes -Mollet del Vallès- al servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable de Mollet 
del Vallès, així com la cessió de les instal·lacions que configura la seva infraestructura, definides 
en l'annex 1. 

 

Segon.- Entrada en vigència 

A partir de l'1 de gener de 2006, l'Ajuntament de Parets del Vallès deixarà de prestar el servei 
públic municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable al Barri de Lourdes, situat al terme 
municipal de Mollet del Vallès, essent prestat a tots els efectes per l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès. 

 

Tercer.- Cessió de béns 

Conseqüentment, l'Ajuntament de Parets del Vallès cedeix de forma gratuïta a l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès les instal·lacions tant principals com accessòries, complementàries o inherents al 
servei municipal de subministrament domiciliari d'aigua potable del Barri de Lourdes.  

Aquests béns de domini públic que serveixen de suport al servei públic esmentat són els que es 
descriuen en l'annex 1 del present Conveni, els quals es consideren amortitzats a tots els efectes. 

 

Quart.- Acceptació de la cessió de béns 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès accepta la cessió gratuïta de les instal·lacions esmentades en el 
punt anterior i es compromet a destinar-les al servei públic municipal d'abastament domiciliari 
d'aigua potable al qual estan afectes, tot integrant-les en la seva xarxa d'abastament de titularitat 
municipal. Així mateix, assumeix totes les obligacions i drets que de la cessió d'aquesta 
infraestructura hidràulica se'n derivin. 

 

Cinquè.- Obligacions de les parts participants 

a) Amb caràcter general, l'Ajuntament de Parets del Vallès assumeix tots els deures i obligacions 
derivades de la prestació del servei fins al 31 de desembre de 2005, i l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès tots aquells que es derivin a partir de 1 de gener de 2006.  

b) La formalització del present Conveni suposa l'acceptació de l'Ajuntament de Parets del Vallès de 
posar a disposició de l'Ajuntament de Mollet del Vallès tota aquella documentació, informació i 
realització d'actuacions que siguin precises per a la gestió del servei esmentat, entre d'altres i a 
títol enunciatiu, les següents:  
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b1) Cartografia, a poder ser digitalitzada, de les actuals instal·lacions del Barri de Lourdes (xarxa 
de distribució i qualsevol altre tipus d'instal·lació del servei) 

b.2) Inventari detallat de les instal·lacions 

b.3) Servei bàsic de facturació i gestió de rebuts i cobraments: 

- Lliurament, en suport informàtic, de les dades (padró) dels abonats del Barri de Lourdes 
necessàries per a l'emissió de factures-rebut corresponents als consums registrats. La 
informació ha de fer referència al menys al període del darrer any i contemplar, per cada 
abonat, com a mínim, el següent: 

 Número de pòlissa 

 Data d’alta en el servei 

 Data de baixa en el servei (si s’ha produït dins del darrer any). 

 NIF de l’abonat 

 Nom i cognoms de la persona abonada 

 Domicili de subministrament 

 Forma de cobrament (domiciliació, finestreta, ...) 

 Domiciliació Bancària (número de compte) 

 Altre domicili (de correspondència o social) 

 Número de comptador 

 Diàmetre, marca i model (aquestes dues darreres dades si es disposa de la informació) del 
comptador  

 Classificació segons contracte (industrial, domèstic, comercial, boca d’incendi, municipal...) 

 Tipus de subministrament (aforament, comptador individual, Comptador general) 

 Tarifa aplicada (industrial, comercial, domèstic, família nombrosa, social, boca d’incendi, 
rec, municipal...) 

 Cànon de l’ACA aplicat (General o específic –quin s’aplica en aquest segon cas-) 

 Darrera lectura del comptador i data de dita lectura 

 m3 registrats (al menys, durant el darrer any) per període de facturació, complementat amb 
les lectures del comptador. 

 m3 facturats (al menys, durant el darrer any) per període de facturació 

 Altra informació d’interès per a la bona marxa del servei, com ara comptadors avariats a 
substituir, detecció de possibles fuites particulars, etc. 

b.4) Contractes o pòlisses de subministrament subscrites entre el servei d'aigua de Parets del 
Vallès i els abonats del Barri de Lourdes 

b.5) Informació sobre actuacions pendents: 

- Comptadors contractats i no instal·lats a 31-12-2005 

- Escomeses contractades i no executades a 31-12-2005  

- Impagaments i ordres d'interrupció del subministrament. Abonats amb el servei 
interromput per manca de pagament i abonats notificats del procediment d'interrupció del 
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servei però pendent de resolució  (data de notificació i data d'interrupció del servei 
prevista) 

b.6) Informació sobre impagaments a 31-12-2005. 

- Cartera de rebuts impagats amb informació sobre les actuacions realitzades i pendents de 
realitzar.  

b.7) Darreres declaracions de liquidació del cànon de l'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua  

b.8) Informació sobre el servei que es presta amb incidència al públic (horari d'atenció al públic, 
etc.) 

c) Facilitar l’accés a les instal·lacions a aquell personal i maquinària que designi l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès, que siguin necessaris per  executar les tasques pròpies del servei (lliurament de 
claus, etc.). 

d) El dia .... de desembre de 2005, el servei d'abastament domiciliari d'aigua potable de Parets del 
Vallès efectuarà l'última lectura dels comptadors afectes, el resultat de la qual serà posada en 
coneixement de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.   

 

Sisè.- Cartera d'impagats i liquidació de tributs (cànon de l'aigua)  

Atès que els rebuts impagats derivats del servei d'aigua constitueixen deutes de naturalesa 
tributària, l'Ajuntament de Parets del Vallès assumeix la cartera d'impagats a 31 de desembre de 
2005, a efectes de dur a terme les accions que l'ordenament jurídic-tributari preveu per al seu 
cobrament.  

Quant a la liquidació del cànon de l'aigua a l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA), l'Ajuntament de 
Parets del Vallès s'obliga a presentar Certificat conforme a data 31 de desembre de 2005 no 
existeixen imports pendents de liquidar a l'ACA pels consums del Barri de Lourdes, així com a 
ingressar a l'organisme esmentat els imports recaptats per aquest concepte pels consums 
corresponents al quart trimestre de 2005.  

Així mateix,  l'Ajuntament de Parets del Vallès es compromet a pagar a l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès qualsevol import que l'ACA pugui reclamar, corresponent als cànons impagats al Barri de 
Lourdes dels períodes en què l'entitat subministradora era l'Ajuntament de Parets del Vallès.  

 

Setè.- Notificació als gestors del servei  

Ambdues parts es comprometen a notificar el contingut d'aquest Conveni a les empreses gestores 
dels serveis municipals d'abastament domiciliari d'aigua potable respectius als efectes oportuns, 
responsabilitzant-se cadascuna dels efectes que se'n derivin. 

 

Vuitè.- Règim transitori 

Si a partir de 1 de gener de 2006 l'Ajuntament de Mollet del Vallès no pogués fer-se càrrec del 
servei de referència per causes a ell imputables, l'Ajuntament de Parets del Vallès subministrarà 
l'aigua potable necessària al  Barri de Lourdes,  que serà retribuïda a raó de ........euros per m3,  
fins a un màxim de dotze mesos. 

 

Novè.- Comissió de seguiment 
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Les parts signants acorden posar els recursos tècnics i els mitjans necessàries per a l'acompliment 
del present Conveni, així com coordinar-se en les actuacions a què es comprometen. 

Cada part signatària designarà un representant, els quals exerciran les funcions de comissió mixta 
per al seguiment, gestió, interpretació i execució del Conveni, així com per a la resolució de les 
divergències que puguin sorgir en el seu desenvolupament. 

 

Desè.- Extinció 

El present Conveni s'extingirà: 

a) Per la realització del seu objecte 

b) Per l'incompliment de les obligacions pactades 

c) Per mutu acord entre les parts 

d) Per impossibilitat d'assolir l'objecte o la finalitat prevista 

 

 

Onzè.- Jurisdicció 

El Conveni té naturalesa administrativa, per la qual la jurisdicció competent per entendre de totes 
les qüestions que puguin plantejar-se en la seva interpretació, compliment i efectes seran de 
coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

I en prova de conformitat, se signa aquest Conveni en exemplar duplicat i a un sol efecte en el lloc i 
data indicats a l'encapçalament. 

 

10. Aprovar, si escau, el conveni per garantir la mobilitat als polígons 
industrials de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i explica que 
aquest punt s’ha tractat sovint en les comissions informatives de territori. Es tracta de 
signar el conveni definitiu entre la Direcció General de Mobilitat de la Generalitat de 
Catalunya, els tres municipis que van tirar endavant la iniciativa, l’ATM, i l’operadora de la 
zona que és l’empresa Sagalés. 

És un conveni que marca entre d’altres, qüestions sobre el finançament dels costos de 
manteniment del servei. Marca també horaris i parades. És un conveni bastant exhaustiu. 

D’altra banda, també marca una qüestió que per l’Ajuntament és bastant important i 
fonamental, que és la possibilitat de futur i avenç de la mobilitat en els polígons 
industrials, un dels aspectes en què el govern de la Generalitat té una política marcada 
molt concreta, és el tema de la comissió de seguiment, de vetllar per millorar el servei. És 
un dels temes que han tractat els regidors i els alcaldes dels tres municipis implicats, en 
aquest sentit hi ha propostes per millorar el servei actual. 

El senyor Llacuna explica que el servei va començar a finals de juny de l’any passat. Al 
mes d’octubre hi havia 2.000 viatges/més, que han anat augmentant mes a mes, i a finals 
de febrer, segons les últimes dades fefaents de què disposa, superen els 4.000 
viatges/mes. Per tant, en un període curt de temps per a un servei públic d’aquesta 
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naturalesa i innovador, s’ha doblat el nombre d’usuaris, cosa que s’ha comentat amb 
l’operador. 

Creu que s’està en situació de demanar una millora del servei. En les comissions 
informatives van manifestar de forma molt clara que aquest servei tenia la intenció de 
millorar l’eficàcia de les vies públiques d’accés. Es va comentar que a Catalunya Ràdio, al 
matí, sortien els embussos de l’enllaç entre l’AP7 i la C-17 i que aquests embussos són 
una de les bases per les quals aquest servei s’ha posat en marxa, a més de la 
interconnectivitat, la millora de l’accés als polígons entre els municipis, la millora de la 
seguretat i el manteniment de l’eficiència de les vies. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, que dóna suport a la proposta, encara 
que caldria acabar d’arrodonir-la i posar els itineraris i els horaris a les parades, amb els 
plànols ben emmarcats. 

La presidència recull el suggeriment a fi que el regidor de Serveis l’estudiï. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que estan d’acord amb el 
conveni, perquè era estrictament necessari. S’ha justificat tenir un bon conveni i continua 
convidant el regidor de Mobilitat perquè pressioni tant com pugui perquè el conveni sigui 
com més beneficiós millor per al municipi. 

Amb aquesta alternativa s’ha demostrat que es millora la mobilitat envers la connectivitat 
amb els polígons industrials, que són nombrosos i que mouen moltes persones, però tot i 
la il·lusió que ha manifestat el regidor, ha de dir que el servei està millorant, segons les 
dades de 4.000 viatges/mes, cosa molt important i que demostra que el Pla de mobilitat 
funciona amb aquest sistema, però que això disminueixi el problema que hi ha de 
connectivitat de les autopistes amb la C-17 és una altra qüestió, no va per aquí. Segur 
que hi ajuda, però el problema és un altre, que tots entenen i esperen que algun dia millori 
i no hi hagi embussos en la connectivitat del sector Autopista amb la C-17, Parets i els 
polígons industrials. 

El senyor Martorell reitera que el conveni és bo, que ha millorat la mobilitat en els polígons 
industrials, encara que caldria que els ciutadans tinguessin més informació, que es podria 
instal·lar en alguns llocs estratègics. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i indica que estan d’acord que 
es prorrogui el conveni, perquè la mobilitat entre els polígons és molt important, tal com ja 
s’ha dit, tot i que té un cost alt, però tot el transport públic té costos elevats. 

El NOPP també està d’acord que s’hauria de fer més difusió de l’existència d’aquest nou 
servei i, si fos possible, amb temps, que les empreses del sector col·laboressin 
econòmicament per alleugerir les despeses que genera el servei. 

Reitera que el NOPP hi està totalment d’acord, fins i tot en unes comissions informatives 
el seu grup n’ha ressaltat la necessitat a partir dels estudis de la comarca, de la zona de 
Montornès, Montmeló i Parets, que tenen un elevat nombre d’indústries i moviment de 
persones. Per tant, reitera l’acord del seu grup amb el conveni i espera que es millorin 
amb el temps tots els aspectes que es puguin. 

El regidor de Serveis, el senyor Llacuna, recull el suggeriment aportat pels tres grups 
respecte a la millora de la senyalització de les parades. Creu que és adient, ho 



 

  
                               
 

 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 

34

comentaran amb l’empresa concessionària i hi posaran els mitjans perquè es millori la 
senyalització. 

Respecte al que ha manifestat el portaveu de CiU, ha de dir que és veritat que seria 
somiar, en aquests moments, que els 4.000 viatges/mes resolguessin el problema de 
l’enllaç amb l’AP7 i la C-17, però que s’ha fet un moviment i s’han eliminat cotxes de la via 
pública, la qual cosa dóna oxigen a les vies, cosa necessària actualment. 

Evidentment que no se soluciona al 100%, ni al 50% ni al 20% el problema, però és 
necessari bellugar-se en aquest sentit, perquè és una experiència pionera, consorciada 
entre tres municipis, que ha tingut prou força i que és un exemple a seguir per altres 
municipis, ja que d’aquesta manera es pot ajudar, no a resoldre el problema, però sí a 
millorar l’estat de les vies de comunicació. 

El senyor Llacuna  indica que respecte a les observacions de la portaveu del NOPP, estan 
d’acord que el cost és alt, però el treball que estan desenvolupant els regidors i els 
alcaldes dels tres municipis és per reduir costos. També estan d’acord que hi ha d’haver 
una major difusió i estan estudiant, amb l’empresa concessionària, una fórmula 
compartida per difondre el servei estrictament als possibles usuaris, o sigui, a aquelles 
persones que van en automòbil als polígons de les zones. És una de les qüestions que 
estan estudiant en aquests moments. 

Pel que fa a la corresponsabilitat financera, es tractaria que quan es desplegui totalment 
la nova Llei de mobilitat de la Generalitat hi hagués una figura tributària que es pogués 
imputar els costos de tipus general. S’ha d’entendre que és el segon any de 
desplegament d’aquest tipus d’experiència en polígons industrials, són una de les 
primeres tres experiències que hi ha i en el transcurs de 2006 se’n desplegaran tres més. 
Això tot just està naixent, però el que ha explicat figura en el calendari de la conselleria. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i vol deixar 
constància de la posició del seu grup en aquesta matèria. Comparteixen l’esperit des del 
primer moment i avui amb la signatura del conveni es reforça l’aposta que en el seu 
moment es va fer. La mobilitat del conjunt de treballadors i treballadores del país cap als 
polígons industrials, que forma part del que seria la mobilitat obligada, és un dels motius 
de màxima i major concentració i condensació de vehicles a la carretera. Quan un conjunt 
de municipis, en aquest cas Montmeló, Montornès i Parets, de manera mancomunada 
decideixen tirar endavant aquesta experiència, que, com molt bé ha indicat el regidor de 
Serveis, és una experiència pionera i innovadora, es posa un gra de sorra per  tirar 
endavant un nou model de mobilitat més sostenible al territori a fi que no es depengui 
exclusivament del vehicle privat. El seu grup valora positivament el bagatge d’aquesta 
experiència, que es va iniciar al juny de l’any passat i ha seguit fins a la data d’avui. El 
regidor de Serveis ha donat xifres i es posa de manifest que el transport tot i que ha tingut 
un increment lent, no ha deixat de ser gradual respecte al nombre d’usuaris que s’hi han 
incorporat. 

Encara que és cert que queda molt per fer, s’ha de dir que és un treball lent, que suposa 
un canvi d’hàbits, que és un procés llarg, però que si són capaços d’oferir i donar una 
major informació sobretot en l’àmbit de les empreses i s’intenta implicar-hi els diferents 
agents socials, segur que seran capaços d’incrementar el nombre d’usuaris i avançar en 
la línia que el dèficit econòmic que genera un servei d’aquestes característiques, tingui un 
impacte menor que l’actual. 
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El senyor Tarrés indica que tots els inicis comporten un esforç econòmic. En aquests 
moments s’ha fet una aposta que suposa assumir l’esmentat esforç. Estan d’acord que hi 
ha d’haver una nova figura tributària, però en cap dels casos es descarta que hi hagi una 
col·laboració puntual per avançar i aconseguir algun ajut financer que ajudi a suportar el 
cost d’un servei, que insisteix, és pioner i és una aposta i un repte de futur, pel qual cal 
continuar apostant. 

Per tant i, 

Vist que els ajuntaments de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès 
consideren imprescindible disposar d’un nivell  de serveis de transport públic de viatgers 
dins el seu  terme municipal que permeti una adequada cobertura de la mobilitat en els 
polígons industrials per tal de garantir l’accés des dels nuclis de població dels municipis i 
també en connexió amb els serveis de transport ferroviari. 

Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està duent a terme una 
sèrie d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers amb la 
finalitat d'efectuar una assignació més eficient de recursos i permetre als ciutadans exercir 
el dret a la mobilitat amb una atenció especial a les necessitats generades en els polígons 
industrials en compliment de les prescripcions contingudes a la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat. 

Atès que l'Autoritat del Transport Metropolità, administració que regula el sistema tarifari i 
integrat, considera positiva la posada en marxa d’aquestes millores en els serveis de 
transport de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès que formaran part  del 
sistema tarifari integrat de la regió  metropolitana de Barcelona. 

Atès que els ajuntaments esmentats, conjuntament amb el Departament de Política 
Territorial d’Obres Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità, han col·laborat en 
l’estudi  de les millors solucions per a garantir la mobilitat als polígons industrials i 
consideren adient la intensificació dels serveis de transport que en aquests moments 
atenen aquests municipis amb l’establiment d’unes noves comunicacions que permetin la 
intercomunicació per tal de garantir la mobilitat en els polígons industrials en coordinació 
amb  els horaris dels serveis ferroviaris de les estacions de Parets del Vallès i Montmeló.  

Vist el contingut del conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Montmeló, l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Sagalés, SA, per a garantir la 
mobilitat als polígons industrials de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Montmeló, l’Ajuntament de Parets 
del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità i l’empresa Sagalés, SA, per a garantir la 
mobilitat als polígons industrials de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès 

2. Facultar l’alcalde president de la corporació per a l’execució dels actes necessaris per 
al desenvolupament del present acord. 



 

  
                               
 

 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 

36

3. Notificar el present acord als ajuntaments de Montornès del Vallès i Montmeló, al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i a l’empresa Sagalés SA. 

Annexos 

Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del 
Transport Metropolità , l’Ajuntament de Montornès del Vallès, l’Ajuntament de Montmeló, 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, i Empresa Sagalés,SA, per a garantir la mobilitat als 
polígons industrials de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès. 
 
Barcelona, 12 de gener de 2006 

REUNITS 

El Sr. Manel Nadal i Farreras, secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, 

El  Sr. Ramon Seró i Esteve, director general  de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

El Sr.  Daniel Cortés i Martín, alcalde de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, en nom i 
representació d'aquest ens local, assistit en aquest acte per la secretària de la corporació  M. Júlia 
Cid Barrio. 

El Sr. Manuel Ramal i Mata,   alcalde de l'Ajuntament de Montmeló, en nom i representació 
d'aquest ens local, assistit en aquest acte pel secretari de la corporació José Luís Martinez 
Martínez  

El Sr. Joan Seguer i Tomàs,  alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, en nom i representació 
d'aquest ens local, assistit en aquest acte pel secretari de la corporació Enric Acero i Casas  

I el Sr. Francesc Sagalés i Sala , en nom i representació  de la societat Empresa Sagalés, SA. 

Les parts es reconeixen la capacitat i la representació per a signar aquest Conveni. 

EXPOSEN 

I.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques està duent a terme una sèrie 
d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers amb la finalitat d'efectuar 
una assignació més eficient de recursos i permetre als ciutadans exercir el seu dret a la mobilitat 
amb una atenció especial a les necessitats generades en els polígons industrials en compliment de 
les prescripcions contingudes a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

II.- Els ajuntaments de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès consideren 
imprescindible disposar d’un nivell  de serveis de transport públic de viatgers dins el seu  terme 
municipal que permeti una adequada cobertura de la mobilitat en els polígons industrials per tal de 
garantir l’accés des dels nuclis de població dels municipis i també en connexió amb els serveis de 
transport ferroviari. 

III.- L'Autoritat del Transport Metropolità, Administració que regula el sistema tarifari i integrat, 
considera positiva la posada en marxa d’aquestes millores en els serveis de transport de 
Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès que formaran part  del sistema tarifari integrat 
de la regió  metropolitana de Barcelona. 

IV.- En aquest sentit, els ajuntaments esmentats, conjuntament amb el Departament de Política 
Territorial d’Obres Públiques i l’Autoritat del Transport Metropolità, han col·laborat en l’estudi  de 
les millors solucions per a garantir la mobilitat als polígons industrials i consideren adient la 
intensificació dels serveis de transport que en aquests moments atenen aquests municipis amb 
l’establiment d’unes noves comunicacions que permetin la seva intercomunicació per tal de garantir 



 

  
                               
 

 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 

37

la mobilitat en els polígons industrials en coordinació amb  els horaris dels serveis ferroviaris de les 
estacions de Parets del Vallès i Montmeló.  

V.-. La comunicació entre les poblacions de Montornès del Vallès i Montmeló és atesa pel servei 
regular de transport de viatgers per carretera Sant Feliu de Codines-Barcelona amb filloles (V-GC-
39;B)  del qual és concessionària la societat Empresa Sagalés, SA. 

VI.- Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 28 d'octubre de 2003, 
es va aprovar  el Pla d'innovació i millora de la qualitat de la societat Empresa Sagalés, SA . De 
conformitat amb la seva clàusula sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per 
Empresa Sagalés, SA,  no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal 
d’afrontar  l'explotació de les concessions de les quals n'és titular Empresa Sagalés, SA,  per a 
l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades 
subvencions i ajuts públics resta supeditat al compliment de les condicions que pugui ser 
establertes en els programes de subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el 
seu atorgament es durà a terme prèvia la tramitació de l'expedient corresponent de conformitat 
amb la normativa vigent en matèria de subvencions i a la que en cada cas sigui d'aplicació d’acord 
amb les bases per a l'atorgament dels ajuts  que es tracti.  

El Pla d'innovació i millora de la qualitat d’Empresa Sagalés, SA,  no inclou, dins de les mesures 
que s'hi contenen i que són compensades per l'ampliació concessional, la prestació dels serveis de 
transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual 
cosa és  necessari preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri econòmic que 
produeix  la concessió de la qual és titular l’esmentada empresa.  

VII.- De conformitat amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis de 
transport d’aquests municipis amb la seva adaptació  a la demanda de transport detectada per tal 
de cobrir la mobilitat envers els polígons industrials. Al mateix temps,   fixen un règim de 
finançament estable que garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes 
de prestació del servei en benefici dels usuaris. 

Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts 

ACORDEN 

Primer.- Objecte del Conveni 

Aquest conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora dels serveis de 
transport públic de viatgers per carretera per tal de garantir la mobilitat als polígons industrials de 
Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès amb la prestació de les comunicacions que es 
detallen en l’annex 1. 

 

 

 

Segon.- Actuacions de les parts 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia la tramitació pertinent de 
conformitat amb el previst a la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i a la Llei 
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de 
motor i en el seu Reglament aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de desembre,  ha autoritzat a 
Empresa Sagalés, SA , la modificació en les condicions de prestació del servei públic regular de 
transport de viatgers per carretera Barcelona-Sant Feliu de Codines amb filloles (V-GC-39;B) per a 
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la prestació de les comunicacions als polígons industrials de Montornès del Vallès, Montmeló i 
Parets del Vallès amb les condicions que es detallen en l'annex 2 d'aquest Conveni. 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb els ajuntaments de 
Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès i prèvia la tramitació pertinent segons  la 
normativa esmentada amb anterioritat, pot modificar els serveis de transport descrits en aquest 
Conveni  d’acord amb el  grau d'ús que faci  el públic usuari i a la necessitat d’adoptar la seva 
freqüència a la demanda de transport existent segons la proposta que pugui ser formulada en 
aquest sentit per la comissió de seguiment prevista al pacte setè. 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques participarà en el finançament del servei de 
transport especificat en aquest Conveni de conformitat amb les prescripcions establertes en el 
pacte tercer. 

Els ajuntaments de Montornès del  Vallès, Montmeló I Parets del Vallès  participaran en el 
finançament dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Conveni de conformitat amb les 
prescripcions establertes en el pacte tercer i en promouran l’ús de cara al públic usuari. 

L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i realitzarà el seguiment del servei acordat en 
aquest Conveni, que restarà incorporat al sistema tarifari integrat de la regió metropolitana de 
Barcelona. 

Empresa Sagalés, SA  es compromet a la prestació dels serveis de transport de viatgers descrits 
en aquest Conveni en les condicions que siguin fixades pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. 

 

Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei 

El finançament  de l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest Conveni serà dut a  
terme pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments de Montornès del 
Vallès, Montmeló i Parets del Vallès. 

En aquest sentit, l'aportació econòmica per a la prestació de les  comunicacions serà calculada 
com  la diferència dels costos estimats d'explotació del servei que es detallen en el pressupost que 
s’acompanya com a annex 3 i els ingressos obtinguts en concepte de recaptació del servei, amb la 
fixació d'una aportació màxima de 117.158  euros per l’any 2005 , amb l'objectiu de mantenir el 
necessari equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport de viatgers 
esmentat, de conformitat amb la distribució següent: 

• Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins a un màxim de 58.579 euros 

• Ajuntament de Montornès del Vallès fins a un màxim de 21.088,44 

• Ajuntament de Montmeló fins a un màxim de 11.715,80 euros  

• Ajuntament de Parets del Vallès  fins a un màxim de 25.774, 76 euros. 

El pressupost dels serveis de transport establerts en el Conveni  podrà ser revisat amb motiu de la 
modificació de les seves condicions de prestació en els termes previstos en el pacte segon, 
mitjançant la formalització del corresponent protocol addicional. 

Així mateix, es revisarà  l’esmentat pressupost  

en el cas que tingui lloc la pròrroga de la vigència d'aquest Conveni mitjançant la formalització dels 
corresponents protocols addicionals en els termes previstos al pacte novè, tenint en compte els 
increments reals experimentats en els costos derivats de l'explotació dels serveis de transport que 
en constitueixen l’objecte. 
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Quart.- Liquidació 

El càlcul de la liquidació del finançament del servei es durà a terme a partir dels costos fixats 
d’acord amb el pressupost esmentat amb anterioritat, al qual caldrà deduir els ingressos obtinguts 
per l’explotació dels serveis de transport. 

L'abonament de l'aportació econòmica a satisfer pels ajuntaments de Montornès del Vallès., 
Montmeló i Parets del Vallès , s'efectuarà mensualment i per períodes vençuts mitjançant el 
pagament corresponent a Empresa Sagalés, SA. la qual haurà de presentar als esmentats 
ajuntaments la liquidació corresponent acompanyada de la factura amb l’IVA corresponent, resultant 
de la dotzena part alíquota del pressupost d’explotació menys la part alíquota dels ingressos 
d’explotació del mes corresponent, i el lliurament d’una breu memòria explicativa i un escandall que 
reculli l'estadística d’ús , els ingressos obtinguts i les potencials incidències. 

Cada mes Empresa Sagalés, SA,  haurà de presentar  a la Direcció General de Ports i Transports i 
als respectius ajuntaments, les estadístiques corresponents al mes anterior, considerant la part 
alíquota segons el pressupost d’explotació.  

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, Empresa Sagalés, 
SA,   haurà de presentar, a més, una liquidació anual dels serveis en què es detallin els ingressos 
obtinguts i les seves despeses d'explotació, a fi i efecte de poder procedir a la liquidació definitiva 
del servei. Les quantitats que, si escau, hagin de ser abonades com a resultat de la liquidació 
definitiva del servei, seran abonades en les condicions i terminis indicats en el paràgraf anterior. 

Una vegada examinada aquesta documentació i determinades les aportacions econòmiques a 
realitzar de comú acord pels ajuntaments de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès  i 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, els ajuntaments esmentats  ordenaran el 
pagament corresponent en els terminis i les condicions fixades en els paràgrafs anteriors. 

Les aportacions  del Departament de Política Territorial i Obres Públiques es duran a terme d’acord 
amb les mesures de finançament establertes per a la millora dels serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera una vegada aportada la documentació prevista per a la 
determinació del resultat econòmic de la prestació del servei en els termes establerts en aquest 
pacte. 

  

Cinquè.- Controls i inspeccions 

Els ajuntaments de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès  dins l’àmbit de les seves 
competències, podran efectuar els controls i les inspeccions de caràcter material  que considerin 
oportunes en relació amb la prestació dels serveis descrits en aquest Conveni, i comunicaran al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques les incidències que hagin pogut ser 
detectades   

Correspon, en tot cas, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la competència 
d'inspecció sobre els serveis de transport d’aquest Conveni i l'adopció de les mesures 
sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les seves condicions de 
prestació, prèvia la tramitació del corresponent expedient en els termes previstos a la normativa 
vigent en matèria de transport de viatgers per carretera Tot això, sens perjudici de la facultat que 
correspon a les parts per a la resolució d’aquest Conveni en els termes previstos al pacte desè. 

 

Sisè.-  Material mòbil per a la prestació dels serveis  
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Els serveis de transport especificats en aquest Conveni seran prestats amb vehicles de titularitat 
d’Empresa Sagalés, SA, adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles 
hauran d'anar adequadament identificats de conformitat amb els requeriment d'imatge 
corresponent als "Transports Públics de Catalunya" en els termes establerts pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, sens perjudici de la incorporació de les imatges institucionals 
dels ajuntaments de Montornès del Vallès, Montmeló i Parets del Vallès i del seguiment de les 
especificacions que corresponguin per la participació del servei en el sistema tarifari integrat de 
l'Autoritat del Transport Metropolità. 

L’Empresa Sagalés, SA, podrà destinar, prèvia autorització per part de les administracions 
signants, els espais adequats dels vehicles adscrits al servei a l’explotació publicitària d’acord amb 
la normativa vigent, i respectarà, en tot cas, els espais reservats als requeriments d’imatge a què fa 
referència el paràgraf anterior d’aquesta clàusula. El 50%  dels ingressos nets obtinguts per aquest 
concepte es computaran per tal de liquidar les percepcions a ingressar per a la realització dels 
serveis de transport descrits en aquest Conveni en el termes establerts en el pacte quart. 

Les administracions signants  es reserven el dret de fer ús d’aquests espais publicitaris sense cap 
cost addicional durant el termini màxim de 56 dies anuals, per tal de promocionar campanyes 
institucionals i difondre informació municipal. En tot cas, caldrà notificar la voluntat de fer ús 
d’aquest dret  amb una antelació suficient a l’empresa prestadora del servei. 

  

Setè.- Comissió de seguiment 

Per tal de vetllar per l’estricte desenvolupament d'aquest Conveni, i en especial per tal de formular 
les propostes de modificació dels serveis de transport que en constitueixen la finalitat,  es 
constituirà una comissió de seguiment integrada per  dos representants del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, un representant de l’Autoritat del Transport Metropolità, un 
representant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, un representant de l’Ajuntament de 
Montmeló un representant de l’Ajuntament de Parets del Vallès  i un representant de l’Empresa 
Sagalès, SA.  

El règim de funcionament d'aquesta comissió es determinarà de comú acord. 

Correspondrà  especialment a la comissió de seguiment proposar l’adopció de les mesures adients 
per tal d’adequar en tot moment les condicions de prestació del servei a les demandes de transport 
detectades i donar una cobertura suficient a la mobilitat en els polígons industrials. 

    

Vuitè.- Vigència 

Aquest conveni serà vigent fins a la liquidació de la despesa prevista al pacte tercer per a la 
prestació durant l’any 2005 dels serveis de transport que en constitueixen la finalitat.. 

 

Novè.- Pròrroga 

Aquest conveni podrà ser prorrogat per períodes anuals, si així escau, per acord de les parts 
mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals, d’acord amb les 
consideracions formulades per la comissió de seguiment 

  

Desè.- Incompliment 
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La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni, 
facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que aquest no es produeixi, la 
resolució del Conveni. 

 

Onzè.- Jurisdicció 

Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes 
per la comissió de seguiment prevista al pacte setè, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

I, com a prova de conformitat, se signa aquest Conveni per quintuplicat  i a un sol efecte, en el lloc i 
la data indicats a l'encapçalament. 

  

ANNEX 1:  HORARI I CALENDARI. Servei de dilluns a divendres no festius 
 

Línia de Parets-Montmeló 

 

 Parets Montmeló Parets 

Expedició 
Arribada 
trens  

Sortida 
Bus 

Hora de 
Pas Bus  

Arribada 
trens 

Sortida 
trens  

Arribada 
Bus 

Sortida 
trens  

1 05:21 05:30 05:40   06:10 06:10 06:31 

2 05:46 06:10 06:20 05:51 06:40 06:50 07:11 

3 06:54 07:00 07:10 07:04 07:20 07:40 07:48 

4 07:33 07:40 07:50 07:41 08:02 08:20 08:43 

5 08:29 08:35 08:45 08:31 08:51 09:15 09:27 

        

        

        

6 13:14 13:20 13:30 13:21 13:40 14:00 14:14 

7 13:40 14:05 14:15 14:10 14:41 14:45 15:14 

8 14:37 14:45 14:55 14:51 15:10 15:25 15:43 

9 15:13 15:35 15:45 15:40 15:53 16:15 16:50 

10 16:07 16:20 16:30 16:21 16:41 17:00 17:15 

11 16:51 17:05 17:15 17:10 17:23 17:45 18:07 

12 17:39 17:50 18:00 17:51 18:10 18:30 18:56 

13 18:15 18:35 18:45 18:40 18:53 19:15 19:19 

14 19:03 19:15 19:25   19:40    

        

        

        

15 21:03 21:10 21:20 21:10 21:40 21:50 22:00 

16 21:23 21:50 22:00 21:51 22:10 22:30   

17 22:08 22:30 22:40   22:50   
 
 
Línia de Parets-Montmeló  
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 Montmeló Parets Montmeló 

Expedició 
Arribada 
trens  

Sortida 
Bus 

Hora de Pas 
Bus  

Arribada 
trens 

Sortida 
trens  

Arribada 
Bus 

Sortida 
trens  

1   05:28 05:21   06:00 06:10

2 05:51 06:00 06:08 05:46 06:31 06:40 06:51

3 06:50 06:55 07:03 06:54 07:11 07:35 07:40

4 07:41 07:50 07:58 07:55 08:08 08:30 08:40

5 08:31 08:35 08:43 08:29 09:05 09:15 09:23

           

          

          

6 12:51 12:55 13:03 12:34 13:14 13:35 13:40

7 13:51 13:55 14:03 13:40 14:14 14:35 14:41

8 14:40 14:45 14:53 14:37 15:14 15:25 15:40

9 15:21 15:30 15:38 15:13 15:43 16:10 16:23

10 16:10 16:20 16:28 16:07 16:50 17:00 17:10

11 16:51 17:00 17:08 16:51 17:15 17:40 17:53

12 17:40 17:50 17:58 17:39 18:07 18:30 18:41

13 18:21 18:35 18:43 18:15 18:56 19:15 19:23

14 19:10 19:20 19:28 19:03 19:41 20:00 20:10

           

          

          

15 21:10 21:20 21:28 21:23 21:43 22:00 22:10

16 21:51 22:00 22:08   22:26 22:40 22:50

 

 

 

ANNEX 2:  Parades del servei 
 
Línia de Parets-Montmeló 
  

Nº 
Població Polígon Carrer Empresa 

important 

1 
Estació Renfe Avinguda Catalunya 

  

2 
P.I. sector Mollet C. Congost - C. Besos Franke 

3 
P.I. sector Autopista C. Edison - C. Diesel Technal 

4 

Parets 

P.I. sector Autopista C. Diesel - Camí Montmeló Pinki Farma 

5 
Montmeló Nucli urbà C. Timbaler - Av. Milenari   
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6 
Estació Renfe C. Miquel Biada   

7 

 

C.I. Vallesana Gran Vial - Vial Congost Nocicao 

8 
C.I. Vallesana Gran vial Gomplas - 

Henkel 

9 
C.I. Vallesana Gran vial Riba Guixà 

10 
C.I. Vallesana Av. Mogent-vial Nord Henkel 

11 
Montornès Nord Av. Mogent-C. Nou d'abril   

12 
Montornès Nord Av. Mogent-Av. Llibertat   

13 
P.I. Raiguer C. Granollers - C. Raiguer Cortes Ingles 

- Royal 

14 

Montornès 

P.I. Raiguer C. Montmeló - C. Tres Creus DHL 

15 
P.I. Pedregar C. Verneda - R. Pedregar Alu-Stock 

16 
P.I. Circuit C. Cami Fondo - C. N'Esteve Pania 

17 

Montmeló 

Circuit Catalunya Entrada principal  Circuit 
Catalunya 

18 
P.I. Llevant C. Llevant - A. Francesc M. Estany 

19 
P.I. Llevant C. Llevant . C. Palou Sthal 

20 
P.I. Llevant C. Palou -C. Tenes Grifols - 

Zanini 

21 
P.I. Llevant C. Tenes - Av. Francesc Macià Parking 

camions 

22 
P.I. Brugera C. Impremta - C. Premsa Grupo Zeta 

23 
P.I. Brugera C. Premsa - C. Logistica 

Man 
(vehiculos 

industriales) 

24 
P.I. Eixample Industrial C. Pau Casals - C. Ramon c.   

25 
Nucli urbà Av. Catalunya - C. Berenguer Marquesina 

26 

Parets 

Estació Renfe Av. Catalunya Marquesina 

 
 
Línia de Montmeló a Parets   

     

Nº Població Polígon Carrer Empresa 
important 

1 Montmeló Estació Renfe C. Miquel Biada   
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2  Nucli urbà C. Timbaler - Av. Milenari   

3 P.I. sector Autopista C. Diesel - Camí 
Montmeló Pinki Farma 

4 P.I. sector Autopista C. Edison - C. Diesel Technal 

5 P.I. sector Mollet C. Congost - C. Besos Franke 

6 Estació Renfe Avinguda Catalunya   

7 Nucli urbà Av. Catalunya - C. 
Berenguer Marquesina 

8 Nucli urbà Av. Catalunya - Pedra 
Diable Marquesina 

9 Nucli urbà Av. Cataluinya - A. 
Francesc M. Davant col.legi 

10 P.I. Llevant C. Tenes - Av. Francesc 
Macià Parking camions 

11 P.I. Llevant C. Palou -C. Tenes Grifols - Zanini 

12 P.I. Llevant C. Llevant . C. Palou Sthal 

13 P.I. Llevant C. Llevant - A. Francesc 
M. Estany 

14 

Parets 

P.I. Can Volart C. Garbi - c. Can Gurri Vileda (abans 
rotonda) 

15 P.I. Circuit C. Cami Fondo - C. 
N'Esteve Pania 

16 
Montmeló 

P.I. Pedregar C. Verneda - R. Pedregar Alu-Stock 

17 P.I. Raiguer C. Montmeló - C. Tres 
Creus DHL 

18 P.I. Raiguer C. Granollers - C. Raiguer Cortes Ingles - 
Royal 

19 Montornès Nord Av. Mogent-Av. Llibertat   

20 Montornès Nord Av. Mogent-C. Nou d'abril   

21 C.I. Vallesana Av. Mogent-vial Nord Henkel 

22 C.I. Vallesana Gran vial Riba Guixà 

23 

Montornès 

C.I. Vallesana Gran vial Gomplas - 
Henkel 

24 C.I. Vallesana Gran Vial - Vial Congost Nocicao 

25 
Montmeló 

Estació Renfe C. Miquel Biada   

 

ANNEX 3  

PRESSUPOST PER A L’ANY 2005 ( del 27 de juny 2005 al 31 de desembre de 2005) 
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      TOTAL €/HORA €/KM   
     COSTOS FIXOS      
           
    CF1 Personal de conducció 53.969 17,78    

  6% * 
CF1 CF2 Personal de control 3.452 1,14    

    CF3 Assegurances 9.380 3,29    
    CF4 Tributs i taxes 1.770 0,62    
    CF5 Amortització 21.600 7,58    
    CF6 Despeses financeres 4.372 1,54    
    CF9 Manteniment SVV i SAE 1.000 0,35    
    SP1 Suma parcial 95.543 32,30    

  8% * 
SP1 AiE Administració i estructura 7.643 2,75    

      78,61%     
     COSTOS VARIABLES      
           
    CV1 Combustible 17.252  0,29   

  5% * 
CV1 CV2 Lubrificant 920  0,02   

    CV3 Pneumàtics 1.162  0,02   
    CV4 Manteniment, recanvis i neteja 6.745  0,11   
    CV5 Despeses diverses 2.004  0,03   
    SP2 Suma parcial 28.083  0,47   
      21,39%     
           
    SC SUMA COSTOS 131.269 35,054 0,466   
           
  5% * SC BI BENEFICI INDUSTRIAL 6.563 1,753 0,023   
           
    CE COST D'EXPLOTACIÓ 137.832 36,807 0,489   
           
      CE COST D'EXPLOTACIÓ 137.832 46,519 2,344   

 
PRESSUPOST DEL SERVEI DE TRANSPORT (del 27 de juny 2005 al 31 de desembre 

de 2005) 
Pressupost del servei 137.832 € 
Previsió d'ingressos 20.674 € 
Resultat econòmic - 117.158 € 

 

 
11. Aprovar, si procedeix, la creació d'una comissió d'estudi per a la 
redacció del text de modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana  

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i 
explica que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 d’abril del 2000 va aprovar l’Ordenança 
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de convivència ciutadana i de la via pública, en la qual s’inclou, entre d’altres la regulació 
de l’ús de la via pública. 

Indica que actualment  l’Ajuntament de Parets del Vallès ha endegat la Campanya “Parets 
creix en civisme”, que pretén millorar el grau de civisme i avançar cap a una cultura de 
bones conductes, preservant l’espai públic com a lloc de convivència i civisme. 

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

La Campanya “Parets creix en civisme” es planteja, inicialment, en quatre àmbits de 
treball: 

1. L’ús responsable de vehicles i el compliment de les normes de circulació, engegat en 
aquests moments. 

2. La potenciació de la recollida selectiva de residus. 
3. La tinença responsable d’animals de companyia. 
4. La conservació del mobiliari urbà i les pintades de grafits. 

Per acord del Ple de l’Ajuntament de 10 de juliol de 2003 es va nomenar una Comissió 
d’estudi per a la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i se’n proposa al 
Ple la modificació en aquells preceptes que regulin conductes i accions incloses en la 
Campanya “Parets creix en civisme” i encomanar als membres de la Comissió d’estudi 
per a la modificació de les ordenances municipals la redacció de l’avantprojecte en 
aquells preceptes que regulin conductes i accions incloses en la Campanya “Parets creix 
en civisme”. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i explica que d’entrada estan d’acord 
amb la proposta, però vol recordar que els cotxes tenen un reglament i la tinença 
responsable d’animals un altre. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que hi estan totalment 
d’acord. Saben que hi ha unes normatives i ordenances, però si hi han donat suport i han 
entès que la campanya “Parets creix en civisme” és una bona iniciativa, és perquè s’ha de 
recordar que com a ciutadans, tots s’hi han d’incloure, moltes vegades manca civisme en 
moltes de les actuacions. 

Saben que hi ha una llei que no es pot saltar, però tot sovint se salta i la campanya ha de 
donar a entendre que els ciutadans han de ser més responsables i els col·laboradors han 
d’ajudar a no fiscalitzar, a basar-se totalment a fer pedagogia, a  convidar els ciutadans a 
respectar i a entendre que si es respecta, també es pot ser respectat. 

És bo que al mateix temps es modifiqui l’Ordenança perquè reculli les actuacions i no 
quedin en una via de jo t’ho dic, jo t’ho demano, sinó que hi hagi uns mecanismes que 
permetin sancionar les conductes incíviques, després d’haver fet una campanya 
pedagògica com la que s’ha començat amb els alumnes sobre la normativa de circulació. 
Aplaudeixen la proposta i és bàsic que quedi recollit en unes ordenances que permetin 
actuar envers les conductes incíviques. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que estan d’acord amb la 
proposta, però abans d’haver iniciat la campanya “Pareix creix en civisme, s’hauria 
d’haver anomenat o presentat a la comissió, que ja existeix, d’estudi per a la modificació 
de les ordenances municipals. S’ha fet al revés, primer s’ha engegat la campanya i 
després es reuneix la comissió per modificar l’ordenança. 

Es podien haver convocat dues reunions, una per comentar el tema de la campanya i 
després procedir, si cal, a la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana que ja 
existeix. 

El tema del civisme és molt complicat, i no es pot debatre aquí una campanya per 
interessant i bona que sigui, com la que es pretén portar a terme, ja que és molt difícil 
trobar-hi solucions, perquè els comportaments incívics no es poden solucionar amb una 
campanya. Hi ha altres factors en la societat que incideixen en el comportament cívic de 
les persones. 

Reitera que és un tema molt complicat i complex. Altres municipis que han procedit a 
modificar les ordenances i a modificar determinats punts han vist la complexitat que 
genera. Tot i així, benvingut el fet que es modifiqui l’ordenança i que se’n parli. Encara 
que creu que s’havia d’haver fet primer la reunió per presentar la campanya. 

La senyora Martí explica que el primer punt diu que s’acorda la modificació de 
l’Ordenança de convivència ciutadana i de la Via pública, sembla que no és el que 
s’acorda, sinó iniciar la modificació de l’ordenança, perquè si no sembla que s’estigui 
modificant el text amb aquest acord. 

El que s’acorda és encomanar a la comissió d’estudi la redacció de la modificació de les 
ordenances municipals, tot i que evidentment s’ha d’iniciar el procés per acord de Ple, 
però suggereix que es modifiqui el primer punt i que es posi acordar iniciar la modificació 
de l’ordenança, perquè si no sembla que s’aprovi ja la modificació. 

El regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, indica que s’afegirà l’última apreciació 
per donar-li el sentit al qual es refereix la modificació. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que estan a favor de la 
proposta, i que probablement està mal explicat dir “acordar la modificació” i, per tant, és 
correcte que es reculli el suggeriment. 

Totes les intervencions han anat en la mateixa línia i la del seu grup no serà discordant. 
Parlar de civisme vol dir parlar d’un tema molt complex en una societat com l’actual, en 
què l’entorn i les determinades condicions en què es viu fan que moltes aptituds no siguin 
tot el correctes que haurien de ser i que alguna cosa s’ha de fer per assolir el canvi de 
determinats hàbits incívics que es posen de manifest en una  part de la ciutadania. 

Quan es parla d’actes incívics es parla d’actes incívics de determinades minories i que la 
voluntat de la majoria és ser respectuosos i el màxim de correctes. És molt important 
començar per tirar endavant una campanya de divulgació amb un caràcter pedagògic, en 
què s’impliquin els infants, que són els ciutadans del demà, però també són ciutadans 
avui per si mateixos, encara que siguin menors d’edat. 

Quan es parla d’actes incívics a vegades hi ha el mal costum de fixar-se estrictament en 
els joves i en això tots haurien de ser prudents i en el marc de la comissió reflexionar 
tranquil·lament sobre allò que fan tots plegats, joves i no tan joves, en les actituds diàries i 
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en diferents aspectes, que és el que es toca en la campanya “Parets creix en civisme” i 
que confien que doni bons resultats. 

Més enllà dels resultats, s’haurà d’abordar alguna qüestió d’ordre més sancionador i en 
aquest sentit ICV-EA vol deixar constància que faran saber a la comissió que parlar de 
sancions, s’ha d’abordar també amb tota la tranquil·litat del món i saber que es pretén 
buscar l’eficàcia més que grans titulars i mesures que a vegades no condueixen a 
solucionar els problemes més quotidians. 

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

Atès que actualment  l’Ajuntament de Parets del Vallès ha endegat la Campanya “Parets 
creix en civisme”, que pretén millorar el grau de civisme i avançar cap a una cultura de 
bones conductes, preservant l’espai públic com a lloc de convivència i civisme. 

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

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

5. L’ús responsable de vehicles i el compliment de les normes de circulació 
6. La potenciació de la recollida selectiva de residus 
7. La tinença responsable d’animals de companyia 
8. La conservació del mobiliari urbà i les pintades de grafits 

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

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

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acordar iniciar la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i de la Via 
pública en aquells preceptes que regulin conductes i accions incloses en la Campanya 
“Parets creix en civisme”. 

2. Encomanar als membres de la Comissió d’estudi per a la modificació de les 
ordenances municipals la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de convivència 
ciutadana i de la via pública en aquells preceptes que regulin conductes i accions incloses 
en la Campanya “Parets creix en civisme”. 
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12. Aprovar, si s’escau, la moció relativa a sol·licitar la concessió de la Creu 
de Sant Jordi a la senyora Elisabeth Eidenbenz en la commemoració del Dia 
Internacional de la Dona 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció relativa a sol·licitar la concessió de la Creu de 
Sant Jordi a la senyora Elisabeth Eidenbenz en la commemoració del Dia Internacional de 
la Dona. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i exposa que és vergonyós haver d’esperar el 
Dia de la Dona per fer un homenatge a una dona en concret, perquè aquesta senyora es 
mereixia la Creu de Sant Jordi fa molts anys, per tant, dóna suport a la proposta. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, que manifesta el seu acord i indica 
que a vegades no s’està prou atent, i potser el dia a dia i la quotidianitat fan que temes 
assenyalats i amb tanta importància com ha estat la tasca portada a terme per la senyora 
Elisabeth Eidenbenz, hauria d’haver tingut un reconeixement abans, però aprofitar el marc 
del Dia de la Dona, permet fer-ne una àmplia reflexió i aprofitar aquests moments i 
aquesta sensibilitat per recordar-se d’aquestes persones, com la senyora Eidenbenz. 

És bo i molt positiu proposar la Creu de Sant Jordi per a la senyora Eidenbenz per la 
tasca encomiable que va desenvolupar en un moment ple de vida, de poca llum i 
moments molt negres de la humanitat. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup va presentar 
aquesta proposta, a la qual s’han adherit la resta de grups, cosa que celebren. 

És una acció positiva el fet d’instar al govern de la Generalitat a concedir la Creu de Sant 
Jordi a la senyora Elisabeth Eidenbenz. Indica que els temes s’han de concretar, en 
comptes de fer-ne discursos genèrics. 

Evidentment estan totalment d’acord que sempre serà insuficient qualsevol declaració de 
principis sobre drets vulnerats, com en aquest cas els drets de les dones i en altres 
ocasions els drets dels infants i d’altres col·lectius. Per això, totes les declaracions de 
principis són benvingudes, però si cada vegada a més s’hi suma, com en aquest cas, una 
acció positiva i concreta, és bo per a la societat, tot i que coincideix totalment amb el que 
ha dit el representant d’ERC, en el sentit que la societat s’hauria d’avergonyir que fins fa 
molt poc no hagi sortit a la llum la tasca de dones com la de la senyora Eidenbenz. Ha 
sortit a la llum gràcies al treball d’una historiadora de la comarca, la senyora Assumpta 
Muntanyà, de Cardedeu. 

La senyora Martí reconeix que desconeixia, com la majoria de persones, l’activitat que 
havia portat a terme la senyora Eidenbenz. Desconeix moltes de les accions, però el fet 
que no s’hagi conegut fins ara que ella i altres persones ajudessin a mares i a més de 500 
infants a néixer a la maternitat d’Elna en un temps en què va haver-hi tants exiliats de la 
república al sud de França, ,  fa que la societat sembli una mica malalta i deficitària de 
certs reconeixements. 

Indica que seria de justícia que el govern de la Generalitat fes aquest reconeixement o 
qualsevol altre, però que proposen aquest, perquè és el màxim que s’atorga al país. 
Atorgar-li és doblement important, d’una banda, per la feina que la senyora Elisabeth 
Eidenbenz va desenvolupar i pel moment en què ho va fer i, per l’altra, pel fet de ser 
dona, ja que encara avui hi ha minoria de dones, com en moltes altres qüestions de la 
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societat, tot i ser la meitat de la població del país, a qui se’ls ha atorgat la creu de Sant 
Jordi. 

El NOPP vol que l’acord es traslladi on s’indica, en aquest cas, al president de la 
Generalitat, a la Diputació i a la Federació de Municipis, i que s’esmeni el probable error 
que es va produir quan el Ple va acordar el retorn dels documents de Salamanca, ja que 
en el llibre de la Comissió de la Dignitat, lamentablement, tot i haver pres l’acord, 
l’Ajuntament de Parets no hi surt. Suposa que es va produir algun tipus d’error en la 
transmissió. Voldria que això no passés en aquest cas, sobretot perquè hi ha altres 
ajuntaments que han tingut aquesta iniciativa i, per tant, sumar esforços és bo en general 
per al país i per al dia 8 de març, però és igual avui, que ahir, que demà, no hi hauria 
d’haver cap dia específic de la Dona i un dia s’haurà de poder abolir, però mentrestant 
s’ha de celebrar. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, que recull l’última frase de la 
intervenció anterior i manifesta que és trist triar un dia per celebrar el dia de la Dona, en 
lloc que sigui el dia de la normalitat i el dia quotidià de cada dia, però com que això és així 
en aquests moments pel context al qual es refereixen, vol recordar que ICV-EA continua 
celebrant cada any el 8 de març, per desgràcia, perquè s’han de continuar fent 
campanyes específiques. La campanya que aquest any com a força política porten a 
terme amb motiu del 8 de març, és una campanya amb el títol “Dels drets de les dones, 
des de la segona república fins al segle XXI”, que donen suport i reivindiquen la 
importància i la necessitat de continuar parlant dels drets o de la manca de drets de les 
dones. 

Aquest any es commemora el 75è aniversari de la segona república. En aquells moments 
l’Estat espanyol i la Generalitat van fer un pas de gegant en el reconeixement dels drets 
de les dones i es van instaurar les bases per transformar les profundes desigualtats 
existents en tots els àmbits, educatiu, civil i laboral. El franquisme en el seu contingut 
antidemocràtic, patriarcal i confessional va suposar una involució dramàtica per a la 
situació de les dones al país. Durant el període franquista les dones van participar 
activament en els moviments polítics i socials antifeixistes clandestins entre els quals hi 
ha el PSUC, l’antecessor d’Iniciativa. 

A la mort de Franco la societat havia de recuperar molt del temps perdut pel que fa a les 
llibertats i a la igualtat formal i real entre homes i dones. Avui 75 anys després de la 
segona república i amb més de 30 anys de societat democràtica es torna a estar en un 
moment històric. La situació de les dones ha canviat radicalment tant per la participació 
real en els espais considerats reservats als homes com pel que fa al reconeixement dels 
seus drets, des de l’abolició del delicte d’adulteri fins al reconeixement en el nou estatut 
del dret a viure sense violència o el pes del dret de les dones a decidir sobre el seu propi 
cos. 

La trajectòria democràtica ha canviat a gran velocitat, també la situació que pateixen o 
viuen les dones del país, encara que no sigui suficient. Insisteix que cal recordar els drets 
que es van obtenir en el seu moment, a la segona república i que es van perdre de forma 
dramàticament accelerada. 

Donen suport als nous drets que l’actual estatut, en procés de discussió, reconeix i a lleis 
contra la violència envers les dones com l’estatal i l’autonòmica i continua reivindicant la 
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transformació social i real que permeti que aquests drets, encara avui pendents, siguin 
una realitat. 

Insisteix que s’han de reivindicar també els drets que estan pendents d’assolir, com el dret 
a l’avortament, a la paritat, els nous drets de ciutadania com el dret de gaudir d’una renda 
bàsica, independentment de la posició en el mercat de treball, com una responsabilitat 
socialment compartida. 

Per a Iniciativa són els grans reptes d’avui. Hi ha molt camí per fer, però institucionalment 
sempre han donat suport a totes les manifestacions que any rere any, i sobretot, en els 
darrers, s’han presentat al Ple amb motiu de la celebració del Dia de la Dona i sempre 
han estat a favor de la moció institucional i com que no pot ser d’altra manera, enguany 
també hi estan a favor. Insisteix que ICV-EA la subscriu fil per randa i en aquest sentit hi 
donen el més absolut suport. 

Enguany, la novetat de la moció que es presenta és que s’insereix una proposta 
presentada pel NOPP, en la qual  demana al govern de la Generalitat que concedeixi la 
Creu de Sant Jordi a la senyora Elisabeth Eidenbenz en reconeixement al seu treball en 
favor de les dones i els infants a la maternitat d’Elna. 

ICV-EA creu que és una proposta encertada, que en cap cas és incompatible amb la 
reivindicació que s’han de continuar tirant endavant de tantes dones que han fet 
aportacions cabdals en diferents àmbits i continuen patint la invisibilitat perquè no són ni 
reconegudes, ni recordades i en aquest sentit vol citar una frase de l’escriptora Emma 
Abella, que diu: “Hi ha dones que lluiten un dia i són bones, hi ha dones que lluiten un any 
i són millors, hi ha les que lluiten molts anys i són molt bones, però hi ha les que lluiten 
tota la vida i aquestes són les imprescindibles.” 

Creu que sens dubte aquest va ser el cas de la senyora Elisabeth Eidenbenz i, per això, 
es mereix que se la proposi per la Creu de Sant Jordi. 

Intervé la regidora de Serveis Socials i Igualtat, la senyora Fernández, que afirma que els 
socialistes creuen que és molt important continuar fent accions envers la igualtat dels 
homes i les dones, malgrat que alguns puguin pensar que s’ha convertit en una situació o, 
millor dit, en accions monòtones i repetitives. Almenys una vegada a l’any han de 
continuar lluitant, encara que sigui un gra de sorra i a la vegada reconèixer a totes les 
dones que al llarg de la història han lluitat per aconseguir diferents situacions d’igualtat, 
com per exemple que hi hagi regidores que puguin representar  la població. 

Lluiten perquè esperen i estan segurs que arribaran a no haver de celebrar el Dia de la 
Dona, i que només calgui reconèixer la tasca d’alguna de les dones que més ha lluitat per 
la igualtat, com la senyora Elisabeth Eidenbenz, per a la qual se sol·licita la Creu de Sant 
Jordi en reconeixement al treball d’organitzar una maternitat entre els anys 1939 i 1944, a 
Elna on van néixer prop de 600 nens i nenes i on la majoria de les dones que es van 
atendre eren catalanes. Per això, el govern del partit socialista, que creu en aquesta 
igualtat, està posant en marxa diferents iniciatives com la Llei contra la violència 
domèstica, que ja està aprovada, i la Llei d’igualtat que és al Congrés. És un avenç molt 
positiu, però que s’ha de complementar amb la conscienciació ciutadana. 

Vist el Manifest presentat per la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de 
Catalunya relacionat amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona, el proper 
dia 8 de març. 
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Atès que en el Dia Internacional de la Dona s’ha de recordar la feina que encara queda 
per aconseguir la igualtat real entre homes i dones i avançar en els drets de ciutadania. 

Atès que el grup municipal de Nova Opció per Parets, amb l’adhesió dels grups 
municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Iniciativa per Catalunya, de 
Convergència i Unió, i d’Esquerra Republicana de Catalunya s’ha presentat una moció 
referida al reconeixement d’una dona, la senyora Elisabeth Eibendenz, pel seu treball a 
favor de les dones i els infants a la maternitat d’Elna entre els anys 1939 i 1944, la majoria 
de les dones procedents de Catalunya. 

Atès que el guardó de la Creu de Sant Jordi va ser creat amb la finalitat de distingir 
aquelles persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i 
cultural. 

Vist que la Junta de Portaveus ha informat favorablement aquesta proposta. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la Moció relativa a la commemoració del Dia Internacional de la Dona 
presentada per la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya, 
donar-li la més amplia difusió possible i manifestar la necessitat de: 

• Incrementar les mesures a favor de la conciliació de la vida laboral, familiar, social i 
personal. 

• Afavorir la participació política de les dones, per tal d’incorporar les necessitats i 
aportacions del 50% de la població. 

• Aconseguir una societat en què les dones puguin exercir amb plenitud tots els seus 
drets com a ciutadanes. 

• Elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere en l’àmbit públic, per tal que les 
polítiques municipals donin resposta a tota la ciutadania. 

2. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a concedir la Creu de Sant Jordi a la 
senyora Elisabeth Eidenbenz en reconeixement del seu treball en favor de les dones i els 
infants a la maternitat d’Elna. 

3. Notificar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de 
Cultura, la Diputació de Barcelona i la Federació de municipis de Catalunya. 

 

13. Precs i preguntes 

13.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i respecte a la 
plataforma proateneu pregunta per les conclusions i els compromisos adoptats per 
ambdues bandes i els projectes que tenen. 

13.2. El senyor Rigol pregunta pel projecte de l’edificació del centre per a la gent gran, per 
la proposta de gestió i la memòria econòmica. 
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Pren la paraula la regidora de Joventut, la senyora García, i manifesta que en relació a la 
primera pregunta referent a la plataforma proateneu, explica que ja s’han constituït com a 
entitat, s’han creat uns estatuts de domini públic, els quals només se’ls ha de demanar, 
perquè són una entitat independent.  

Respecte als acords presos amb l’Ajuntament, no hi ha cap escrit. S’han reunit diverses 
vegades, han visitat la masia, possible ateneu en un futur, quan es rehabiliti. Actualment 
s’està parlant sobre els usos que pot encabir i les fases que cal establir per habilitar-la a 
poc a poc, que cada sala tingui una dedicació exclusiva amb un tema. Es vol fomentar un 
espai per a la biblioteca, un espai per a dansa i grups d’assaig. 

Intervé la presidència i respecte al tema de la residència explica que quan estigui elaborat 
el projecte executiu i la resta de la documentació es podrà consultar i es farà arribar als 
grups. 

13.3. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i pregunta si l’Ajuntament ha 
pensat en prendre alguna acció per remodelar, netejar i adequar el pas soterrani de 
l’Eixample, que està a prop de la Corefo, ja que està molt malmès, sense llum i les parets 
estan totalment pintades de grafitis. També pregunta si s’ha previst fer una actuació en un 
curt espai de temps, ja que és una alternativa per solucionar el problema de la mobilitat 
actual per creuar l’avinguda de Catalunya. 

13.4. El senyor Martorell explica que en la darrera modificació de les voreres de 
l’avinguda de la Pedra del Diable han vist que els vèrtexs de les voreres actualment 
acaben en un angle de 90%, amb la consegüent perillositat, i que aquest problema ja  va 
sorgir quan es va fer la millora de l’avinguda de Catalunya en el sector de l’Eixample  i es 
van rebentar pneumàtics. A més, són perilloses perquè si algú cau es pot fer mal. 

CiU no entén que després de l’anterior experiència els vèrtexs no s’hagin arrodonit, la 
qual cosa seria molt millor per a tothom, per als vianants i per als usuaris amb vehicle. 

13.5. El senyor Martorell exposa que els veïns, els han informat que una vegada s’han 
acabat les obres, el tema dels pendents per a les aigües no ha quedat ben resolt i quan 
cauen quatre gotes es creen basses, amb l’enrenou que això suposa per als vianants, 
sobretot, perquè quan passa un vehicle tenen tots els números per mullar-se de dalt a 
baix. 

Pregunta si l’equip de govern coneix el problema i si prendrà les mesures adients per 
solucionar-lo. 

13.6. El senyor Martorell pregunta en quina data es posarà en funcionament l’ascensor de 
Can Roura, que connecta amb l’estació de tren, ja que els veïns saben que el projecte ja 
està en marxa i que s’hi està treballant. A CiU li agradaria saber la data concreta per la 
necessitat imperiosa que suposa l’ascensor i perquè és d’obligat compliment donar 
aquesta informació. 

13.7. El senyor Martorell vol fer arribar a l’equip de govern el neguit d’uns quants veïns del 
carrer d’Antoni Feliu, ja que a causa de les darreres obres a l’antic torrent, s’han vist i 
constatat certes esquerdes que han sortit a les parets d’algunes de les cases Per això 
pregunta si l’equip de govern en té informació, si té pensat actuar-hi i si estudiaran el 
tema, perquè és important tenir-lo en compte. 
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13.8. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern ha detectat que en el carrer de la 
Llibertat, d’únic sentit, a l’alçada de la Bòbila, on els cotxes aparquen en una banda, la 
circulació és perillosa i, a vegades, costa circular. Prega que es tingui una cura especial 
per constatar la informació que arriba d’alguns usuaris de la zona i posar-hi mesures a fi 
que la circulació sigui fluïda i en minvi la perillositat. 

13.9. El senyor Martorell pregunta pel tema dels quioscos. Saben que s’han adjudicat i 
que hi havia algun problema. Encara no són operatius i alguns es comencen a deteriorar. 
Hi han aparegut grafits i alguna cosa més. Indica que diu poc a favor de tots plegats si  ja 
hi ha problemes abans d’utilitzar-los, abans que comencin a ser operatius.  

Pregunta quan s’obriran els quioscos i que valdria la pena que fessin el seu servei abans 
que s’hagin d’arranjar. 

13.10. El senyor Martorell explica que fa unes tres setmanes va sortir el tema d’un 
abonament per a usuaris en el peatge de la Llagosta. De la informació rebuda es 
desprenia que els usuaris que l’utilitzessin més de vuit vegades a la setmana tindrien 
pràcticament un cost 0 €, però només per als usuaris de Mollet del Vallès. 

Pregunta si l’equip de govern té notícies que s’hi puguin afegir altres pobles, perquè 
d’acord amb estudis realitzats, els ciutadans de Mollet no són els que més l’utilitzen per la 
pròpia idiosincràsia de la situació del peatge i de com s’accedeix a l’autopista. El fan servir 
més els ciutadans de Parets i de les rodalies i sobretot persones que baixen de Caldes, 
de Palau, entre d’altres poblacions, que pròpiament els de Mollet. 

El senyor Martorell pregunta si l’abonament es farà partícip a tothom i pels mecanismes 
que s’hauran d’activar perquè tots hi tingui dret. Seria bàsic perquè hi ha molts ciutadans 
de Parets i de municipis del voltant que utilitzen l’autopista cada dia i no una, sinó més 
d’una vegada i, evidentment, ha d’abonar el peatge. 

Intervé el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i pel que fa al pas soterrani ubicat a 
l’alçada de la Corefo, explica que s’estan estudiant dues o tres possibilitats respecte a una 
utilització posterior, perquè és un pas amb molt poca utilitat i, per això, ha caigut en la 
situació actual. 

El pas soterrani pot tenir d’altres serveis. Serveis Urbans en aquests moments està 
estudiant la possibilitat de soterrar contenidors o altres possibilitats i aprofitar que ja hi ha 
una part de la infraestructura necessària per fer un soterrament o per posar un servei 
d’aquest tipus a l’abast de la població. És un tema que encara no s’ha decidit i són 
conscients que en el decurs d’aquest exercici es donarà una utilitat al pas soterrani i 
s’arranjarà i estarà en condicions. 

Respecte a les qüestions esmentades de l’avinguda de la Pedra del Diable, dels vèrtexs i 
els acabaments de les voreres, explica que no estan en la mateixa situació que els de 
l’avinguda de Catalunya, perquè les cruïlles són més amples. Afegeix que és una obra 
que encara no està acabada, cal pintar-la i, per tant, el sentit de la circulació dels vehicles 
anirà més orientada. 

Pel que fa al tema dels embassaments d’aigua a la cruïlla del carrer de Joan Manel Imbert 
amb l’avinguda de la Pedra del Diable, en concret, ha de dir que l’obra no està acabada i 
que s’hi ha detectat una mancança d’embornals. Els serveis tècnics ja han previst que els 
embornals s’instal·laran en els propers quinze dies, abans que es lliuri l’obra. 
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El senyor Llacuna indica que respecte al tema del carrer d’Antoni Feliu, té l’expedient al 
despatx. Hi ha dos veïns que van reclamar la presència dels serveis municipals, els quals 
es van personar i s’ha enviat una persona especialitzada per analitzar aquests tipus de 
desperfectes i la possible incidència en les obres veïnes, a fi d’avaluar i saber si estan 
relacionades o no, i el seu abast. L’Ajuntament espera l’informe tècnic corresponent. És 
un tema de fa una mitja setmana i la visita va tenir lloc el dilluns. 

El senyor Llacuna recull el suggeriment efectuat referent al carrer de la Llibertat. Ell hi 
passa cada dia i no té sensació de perill, però pot ser que en algun moment i en una hora 
determinada hi hagi una velocitat de trànsit que provoqui aquesta sensació. 

El problema més greu del carrer de la Llibertat és l’entrada i la sortida de vehicles de gran 
tonatge, de la qual cosa ja han parlat. 

Pel que fa als quioscos, explica que es van firmar dos contractes l’1 de març de 2006 i 
s’espera que les persones que han guanyat el concurs posin en marxa el negoci al més 
aviat possible a fi que prestin un servei públic. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i respecte a la pregunta sobre 
l’ascensor i tota l’obra de Can Roura, explica que l’equip de govern va presentar el 
projecte a tots els veïns.  

El Projecte executiu està preparat per a aprovar-lo i adjudicar-lo en un calendari que ja 
van presentar als veïns. No només inclou l’ascensor, sinó també l’obra d’urbanització del 
barri de Can Roura. 

Lamenta no recordar el calendari que van presentar, no vol equivocar-se i, per tant, no 
donarà una data, però insisteix que hi ha una data concreta i un calendari que van establir 
davant de tots els veïns, per tant, és una informació pública. 

Intervé la presidència i explica que respecte al peatge de la Llagosta la informació de la 
qual disposa no és la que s’ha manifestat, per això, vol informar-se’n, ja que si és certa 
seria d’una absoluta insolidaritat, sobretot després de la lluita que molts municipis han 
mantingut conjuntament amb l’Ajuntament de Mollet, que en el seu moment va liderar el 
tema del peatge. 

Indica que mirarà d’obtenir tota la informació, ja que de la que disposa no és aquesta i l’ha 
deixat preocupat, perquè si realment es confirma el fet, és preocupant i insolidari respecte 
a la lluita de tota la comarca contra el peatge. 

13.11. Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta 
que aquests dies s’han repartit uns programes sobre el 15è aniversari de l’Escola de 
Música. Prega que es reculli més àmpliament l’aniversari del funcionament de l’Escola. 

El 15è aniversari és de l’edifici de la Torre del Director, ja que l’Escola de Música 
funcionava al menys des de l’any 1986 a Ca n’Oms, per tant, demana que constin les 
dues dates en els nous programes que es confeccionin d’aquí fins que se celebri 
l’aniversari a fi que ningú se senti ofès, sobretot els primers alumnes, i per ajustar-se al 
màxim a la realitat. 

O sigui, que és el 15è aniversari de l’Escola de Música i el 20è o 21è del seu 
funcionament. 



 

  
                               
 

 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 

56

No diu que l’opció que s’ha pres no ho respecti, perquè ja s’entén que és el 15è aniversari 
de l’edifici, però com que redactar-ho és molt llarg s’abreuja i pot donar lloc a mals 
entesos, per això, no costaria gens que els nous  programes recollissin les dues dates. 

13.12. La senyora Martí vol manifestar algunes qüestions, a part de les que ja s’han dit, 
respecte al nou edifici que s’està construint a l’entrada de la Linera i que està entravessat 
respecte al torrent, atès que alguns veïns s’han queixat a causa dels problemes derivats 
de l’obra, que poden ser-hi o no, però que en tot cas hi estan vinculats. Una part de 
l’edifici està col·locada a sobre del torrent, en una situació de perpendicularitat respecte al 
torrent. 

El NOPP en el seu dia ja va manifestar que és un problema que no es pot arreglar, però 
que segons les construccions de la zona correspondria construir-hi  una planta baixa i un 
pis i no una planta baixa i dos pisos, perquè fa de molt mal d’ulls a l’entorn. 

El NOPP manifesta la seva preocupació respecte a la situació, ja que l’edifici està a sobre 
del torrent, fet preocupant a causa de possibles revingudes. S’hauria de buscar algunes 
solucions pensant en possibles dificultats. N’hi ha dues, la perpendicularitat i el soterrani  
ja que el dia que es desviï mínimament el torrent actuarà de piscina i de dipòsit. 

Segurament és molt difícil preveure tot això, però una qüestió que és imprescindible 
d’afrontar és la neteja del torrent Cantallops i del torrent de la Fàbrica, perquè qualsevol 
baixada d’aigües pot produir el primer taponament. 

El NOPP ha dit moltes vegades que és imprescindible que el torrent de la Fàbrica, el 
torrent Cantallops i la riera Seca es netegin. La riera Seca avui mateix presenta un estat 
de cota del riu molt alt, amb moltíssimes canyes, entre d’altra vegetació que pot provocar 
una situació conflictiva sobretot en el Raval. Per tant, s’han de desplegar tots els mitjans a 
fi de reduir els riscos. Pels fets que ha exposat, demana que es netegin els torrents, ja 
que d’altres llocs no sap si es podran arranjar o no, perquè a més el dia que salti l’aigua 
del torrent de la Fàbrica, el propi edifici actua de contenció de part de l’aigua. No sap si 
això està totalment ben estudiat. 

13.13. La senyora Martí indica que hi ha una altra qüestió que han presentat per escrit, 
però com que hi ha poc  temps, seria una bona mesura preventiva retirar els ànecs del 
parc, a causa del problema de la grip aviària i de la quantitat important d’aus migratòries 
que hi passen. 

13.14. Una altra qüestió molt adequada al temps que ve i que ja havien demant l’any 
passat i no s’ha portat a terme. Com que l’equip de govern va donar una resposta que no 
comparteixen, per això ho tornen a demanar ara. Entenen que és una cosa molt petita, 
però que tindria una incidència paisatgística important, que és plantar la mimosa del Pont 
de la Mandra. S’ha de recuperar aquest arbre, perquè és un arbre molt bonic. 

Es va dir que el fred l’havia matat, però hi ha molts d’altres que no els ha matat, però en 
tot cas era un arbre maco que conformava un paisatge en el Raval important i torna a 
demanar que es planti. 

13.15. La senyora Martí pregunta, quan s’obrirà a la circulació del carrer de Pau Casals, 
que està tallat per unes obres particulars, ja que malgrat que es va donar una resposta 
per escrit, no es va concretar prou i és una necessitat per al municipi saber-ho. És un 
carrer de molta circulació i és important que estigui obert. Reitera que fa molt temps que 
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està tallat. Es pot admetre que per unes obres es talli, però fa més de dos mesos que està 
tallat i cal posar-hi una data i solucionar el problema, perquè els perjudicis que causen al 
municipi són molt grossos i es podria donar alguna altra solució a la constructora, perquè 
solucioni el problema d’una altra manera. 

13.16. La senyora Martí indica que fa un temps el NOPP va formular per escrit una altra 
pregunta, la qual es va contestar en una comissió informativa. La pregunta, formulada 
l’any passat era sobre una càmera de vídeo ultralleugera, d’una marca determinada, per 
un import de mercat considerable que l’Ajuntament havia adquirit. El NOPP va preguntar 
perquè s’havia comprat la camèra, tot i que l’Ajuntament té contractat encertadament els 
serveis d’imatge tant de fotografies com de vídeos, la qual cosa ha de ser així, per això no 
entenen perquè es va produir aquesta despesa. Pregunta per aquest tema. 

Pregunta si és cert que un regidor de l’Ajuntament s’ha emportat aquesta càmera de 
vídeo en un viatge particular. 

La pregunta la van respondre en una comissió informativa, de la qual no s’aixeca acta. El 
NOPP la va tornar a formular i no li han contestat. El seu grup vol que es contesti per 
escrit o en alguna de les reunions de les quals s’aixequi acta per tenir aquesta 
documentació, ja que no és una pràctica habitual de l’equip de govern respondre 
preguntes en comissions informatives, de les quals repeteix que no s’aixeca acta, per tant 
volen que es contesti. 

13.17. La senyora Martí explica que el Ple de l’Ajuntament de 6 de maig de 2004 va 
acordar un conveni de delegació de competències del servei d’acollida d’animals 
domèstics al Consell Comarcal del Vallès Oriental, per un determinat import. En aquest 
Ple el NOPP va insistir en el fet de saber si era un servei només de dipòsit o també hi 
havia la recollida inclosa. Es va dir i després es va llegir més àmpliament en el conveni, 
que la recollida dels animals i el dipòsit hi estava inclosa, que era un servei integral. 
L’Ajuntament paga 7.821 € anuals. Amb posterioritat, el 17 de novembre de 2005, en una 
Junta de Govern es va adjudicar una mena d’ampliació del servei a una empresa privada, 
que es diu Salut Veterinària, per un import d’11.900 €. No entenen perquè es firma un 
conveni amb el Consell Comarcal perquè porti a terme un servei integral i després 
s’adjudica a una empresa, per un import bastant elevat. Entre els 11.900 € i els 7.821 € 
anuals es poden recollir molts gossos i poden ser grossos. El servei costa molts diners i 
seria bo que s’aclarís el tema. El NOPP pensava que el servei el prestava el Consell 
Comarcal. 

13.18. La senyora Martí explica que el NOPP ha demanat per escrit una còpia del Pla 
d’habitatge i els han contestat que els documents formen part de diversos projectes. El 
seu grup entén que hi ha d’haver un document que es digui així, en què hi hagi propostes 
d’habitatge per discapacitats, per a joves, per a avis, rendes lliures, rehabilitació, 
instal·lacions d’ascensors, ajudes a rehabilitació, entre d’altres. 

El NOPP demana la còpia d’aquest document,  per tant, demana que no es contesti una 
altra cosa o un succedani, ja que no és acceptable, perquè volen la còpia del Pla, ja que 
com a regidors hi tenen dret. 

13.19. La senyora Martí manifesta que no estan d’acord amb la resposta rebuda relativa a 
una pregunta que van formular respecte a una convocatòria per cobrir places vacants pel 
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sistema de concurs lliure que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, de 30 de 
desembre de 2005. 

El NOPP entén diverses coses: que l’anunci es va fer en plenes vacances, que són 38 
places, que no va sortir l’anunci de les places en el Parets al dia, ja que entenen que com 
a mínim és un lloc en què s’ha de publicar, perquè si el Parets al dia treu dues pàgines de 
fotografies del Carnaval, potser també és igual d’important o probablement més treure al 
Parets al dia el concurs de 38 places, que no són poques places. Està bé que aquesta 
informació es publiqui a l’òrgan de més difusió de l’Ajuntament, perquè s’ha de preservar 
un dels principis bàsics de la contractació, que és la igualtat d’oportunitats, cosa que no 
es va fer. 

13.20. La senyora Martí indica que van demanar i ho continuen fent, perquè no es pot dir 
que s’hagi contestat. Pregunta qui ocupa en aquests moments les 38 places, ja que 
aquestes places tenen una ocupació temporal. No es pot contestar que es trasllada la 
pregunta als sindicats majoritaris. Poden informar del que vulguin, cosa que respectaran, 
però no té res a veure amb la pregunta que han formulat. El NOPP vol aquesta llista i 
entenen que la resposta és evasiva. 

13.21. La senyora Martí demana el Pla director de l’arbrat, que va anunciar el regidor de 
Serveis, ja que sembla que és un document molt important de la manera que es va 
exposar fa més d’un any. Suposa que hi ha un document que avali, si és que es pot 
avalar, la tala que s’està produint en els carrers de l’Eixample, ja que hi ha discrecionalitat 
en la tala de l’arbrat de l’Eixample, que requereix ordre, i si hi ha aquest Pla director de 
l’arbrat el voldrien conèixer. 

13.22. La senyora Martí demana les còpies dels estudis i les enquestes que s’han 
elaborat, ja que tampoc troben encertada la resposta rebuda, ja que els demanen 
especificar quins estudis volen, però el NOPP no sap els que s’han fet, i el seu grup té 
dret a obtenir els que s’hagin fet, tenen dret a les enquestes que s’han elaborat amb 
diners públics, perquè hi ha una llei que ho protegeix, que són documents públics. 

13.23. La senyora Martí demana que respecte al tema de les respostes a les preguntes 
que formulen per escrit, fa un prec global a fi que es responguin, ja que el NOPP pregunta 
qüestions concretes i, per tant, demana que responguin el que es demana, ja que fa un 
temps que l’equip de govern opta perquè es repregunti, i contesta la meitat, i pensen que 
l’altra part ja ho repreguntaran, a veure si es cansen i no tornen a preguntar-ho. 

Reitera que volen que es contesti el que pregunten i els agradaria que es fes així. 

13.24. La senyora Martí indica que respecte al tema del peatge que ja s’ha plantejat, ha 
de dir que és evident que seria bo que s’aclarís la qüestió i suggereix que es tingui en 
compte el fet que, com a mínim, sense menysprear cap altre municipi, les poblacions per 
les quals passa l’autopista, que ocupen un territori molt important, no s’haurien d’excloure, 
i les altres tampoc. Parets com a mínim tindria la màxima puntuació per no ser exclòs si 
es produís qualsevol avantatge. 

A continuació intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, com a portaveu del 
grup socialista, manifesta a la representant del NOPP que les respostes que es donen per 
escrit s’adapten a les preguntes, una altra cosa és que les respostes no agradin, però les 
respostes s’ajusten perfectament als plantejaments que els grups municipals plantegen a 
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través d’escrits. Reitera que un altre assumpte és que les respostes no siguin del seu 
grat. Això és una altra història. 

El senyor Lucio Gat subscriu plenament el neguit patit en un moment determinat a causa 
d’alguns aspectes tècnics de l’edifici ubicat al carrer de la Fàbrica, que ha exposat la 
senyora Martí. Està convençut que els serveis tècnics de l’Ajuntament han previst en el 
moment de donar la llicència tots els aspectes en la mesura que es poden preveure. No 
es pot preveure una desgràcia com el desbordament del torrent Cantallops, que va tenir 
lloc fa uns anys. 

L’esmentada llicència ha previst aquestes qüestions, igual que l’Àrea de Serveis ha 
previst la neteja dels embornals per evitar que no torni a passar el mateix. 

El senyor Lucio Gat no té cap inconvenient a mostrar la llicència i els aspectes tècnics que 
preocupen la representant del NOPP. Són a l’abast de la senyora Martí a fi que els pugui 
valorar. 

Indica que no se sap què pot passar, ni el grau de pluja que pot caure demà, demà passat 
o l’any que ve. Hi ha coses que són imprevisibles i molt difícils de preveure, però dins de 
la normalitat, a les llicències, i aquesta n’és una, es tenen en compte totes aquestes 
situacions, que en un moment determinat poden ocasionar perjudicis, no només a 
l’entorn, als edificis que ja hi són, sinó també a la pròpia obra que es construeix. 

El senyor Lucio Gat explica que va contestar exactament sobre el que hi havia al Pla de 
l’habitatge. L’Ajuntament té documentació diversa, que determina una sèrie de demandes, 
necessitats socials del municipi i unes previsions de creixement del col·lectiu de joves, tot 
això al final forma un document que es diu Pla d’habitatge, que determina el nombre 
d’habitatges que es construiran en un futur i que són els habitatges que s’han publicitat en 
un document, que explica a la població on s’edificaran, quan es construiran i de quina 
manera es portaran a terme. 

És un document de treball intern anomenat Pla d’habitatge, perquè no deixa de ser un Pla 
de treball de l’equip de govern, que ajuda a no improvisar determinades polítiques, com 
alguna vegada se’ls ha acusat, sinó a fer ús sobre la base del coneixement, dels estudis, 
cosa que també s’ha criticat d’alguna manera. Per tant, el conjunt de tota aquesta 
informació no deixa de ser un Pla d’habitatge. Un Pla que té l’equip de govern per 
desenvolupar un seguit d’habitatges al municipi, que alguns són de promoció municipal i 
altres en conveni amb els promotors sobre el 10% de cessió o construcció que han 
d’aportar. 

L’equip de govern ha respost al NOPP exactament el mateix que ha explicat. Ha reiterat 
exactament el que s’ha escrit, potser d’una altra manera no tan ordenada, però vol que 
quedi clar que del que estan parlant és d’un seguit de documents que l’equip de govern té 
a fi de no improvisar la política d’habitatge i a això l’equip de govern li diu un Pla 
d’habitatge. 

A continuació intervé el regidor de Serveis, el senyor Llacuna, i respecte al tema de la 
neteja dels torrents, aclareix que l’any passat es va netejar dos cops el torrent del 
Bosquet, que la riera Seca es va netejar tres vegades, i en cada neteja que es realitza 
s’agafa un àmbit més gran. El torrent Cantallops també s’ha netejat tres vegades l’any 
2005. Aquesta freqüència de neteja no es pensa baixar, sinó que es mantindrà, 
s’augmentarà i es millorarà la qualitat de la neteja dels torrents. 
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El comportament de la riera Seca l’any passat, malgrat que va tenir una prova prou dura 
amb els aiguats del 25 de setembre, els problemes es van produir en dos punts que no 
són de l’àmbit de Parets, sinó de Lliçà de Vall, a causa de la situació del pont situat a 
l’alçada de la pagesa i per l’estretor del pont al pas de Mollet. Afegeix que l’estat de neteja 
de la riera Seca és l’adequat en aquests moments i des de fa un any. 

Respecte a la freqüència de la neteja és de dues vegades al torrent del Bosquet; tres al 
torrent Cantallops, que és un torrent al qual es presta una gran atenció perquè va ser la 
causa de les inundacions que va patir el carrer d’Antoni Feliu fa alguns anys; i després la 
riera Seca, perquè és un punt sensible del municipi. 

Pel que fa al tema dels ànecs, hi ha en aquests moments entre uns 16 i 18 ànecs, que 
són entre híbrids i domèstics. Els ànecs es retiraran demà o la setmana vinent. Parets té 
una població abans del mes de desembre d’aproximadament uns 80 ànecs, dels quals 67 
es van desplaçar a una granja escola, quan van sortir les primeres indicacions de la 
Generalitat al respecte. 

El senyor Llacuna indica que respecte al tema de la mimosa, ha de dir que la zona està 
pendent d’una remodelació i s’hi han de desenvolupar altres actuacions. Esperen tenir 
una ordenació general de la zona del carrer del Raval per decidir si es plantarà una 
mimosa o una altra planta. 

Respecte al carrer de Pau Casals manifesta que no està tallat. Hi ha un sentit de 
circulació, que és el més útil, que és en direcció als polígons i de sortida. 

Pel que fa a les previsions, comenta que s’ha instat els constructors que restableixin el 
doble sentit de circulació com més aviat millor. Si el carrer està tallat és perquè s’està 
urbanitzant i no correspon a l’àmbit de l’obra privada. 

Respecte al centre d’acollida d’animals domèstics explica que és un centre pilot de la 
comarca d’acolliment d’animals domèstics, que és un avançament de l’obligat compliment 
d’una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, que entrarà en vigor a partir del gener de 
2007. 

El senyor Llacuna explica que els mitjans dels quals disposa el centre són insuficients per 
atendre les necessitats dels municipis, especialment dels municipis de Mollet i Granollers, 
a causa del cens d’animals domèstics. En el cas de Parets també és deficitari, 
especialment quan hi ha problemes d’animals atropellats o morts a la via pública. 

Bàsicament és un centre que es dedica a la recollida i acolliment d’animals i la seva 
posterior adopció. 

Hi ha serveis als quals el centre no arriba, perquè no té mitjans i per mantenir la qualitat 
dintre del municipi s’ha d’utilitzar un servei que no és d’aquest centre. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i 
respecte al fet que no s’ha publicat l’oferta pública, explica que no vol entendre que s’està 
insinuant que estan fent alguna irregularitat en el tema de la convocatòria de l’oferta 
pública, ja que s’està fent estrictament en els termes que marca la llei. 

En el tema de la publicitat de les 38 places que es convoquen, que comencen el proper 
dilluns, explica que de les tres places d’auxiliars administratius que es convoquen, s’han 
presentat 56 sol·licituds. Per a la plaça de recepcionista de la piscina s’han presentat 23 
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sol·licituds, 17 per a mitjans de comunicació, 21 per a mestres, 24 per a les escoles 
bressol, 23 per a treballadors familiars i 21 per a tècnics d’inserció laboral. O sigui, que 
per no haver-se publicitat s’han presentat gairebé 200 persones; és un nombre realment 
ampli i és així perquè s’ha publicitat. 

El senyor Mingote recull la proposta de publicar les places en el Parets al dia, perquè és 
bona i a partir d’ara no hi haurà cap tipus de problema. Si no s’ha fet, ha estat per una 
distracció de les dates de sortida de la revista Parets al Dia, però la convocatòria ha sortit 
en totes les publicacions comarcals, amb tots els elements que marca la llei, per això hi 
ha una riquesa de propostes molt àmplia. D’exemple recorda que per a 38 places s’han 
presentat 200 persones. D’aquestes, un percentatge molt alt són de Parets. 

Pel que fa al prec sobre que el NOPP vol tots els estudis i enquestes pagats amb diners 
públics, ha de dir que pagats amb diners públics s’hi han fet tots. Tots els estudis que ha 
elaborat l’Ajuntament s’han pagat amb diners públics, per la qual cosa demana al NOPP 
una mica de concreció, però com que la senyora Martí amb les seves preguntes en la part 
expositiva es pregunta i es respon alhora, difícilment cap de les respostes de l’equip de 
govern li serveix, tal com molt bé ha dit el  portaveu del grup socialista, perquè quan 
l’equip de govern contesta el que menys importa a la senyora Martí és la resposta, sinó 
que aprofita la insinuació de la pregunta. Dit això, la senyora Martí va intentar treure 
aquest profit en una pregunta que estava ja a l’arxiu relativa a una camèra ultralleugera. 
El senyor Mingote va dir que eren temes personals i, per això no va contestar. Recorda 
que va contestar que ve d’una manifestació formulada pel NOPP el 17 de gener, que 
demana que es contesti per escrit a aquesta pregunta sobre el tema de la camèra. 

El senyor Mingote recorda que no ha contestat per escrit, perquè en una comissió 
informativa va donar tota la informació, a més, després hauria contestat sense cap tipus 
de problema, però amb aquesta pregunta hi havia una insinuació i una amenaça velada 
de formular la pregunta al Ple si no es contestava per escrit, per la qual cosa el senyor 
Mingote ha esperat que la senyora Martí la pregunti al Ple, a fi que la contesta quedi 
registrada sense cap tipus de problema. 

Com que hi havia aquesta amenaça velada va pensar de contestar al Ple i no la va 
contestar per escrit perquè, a dia d’avui després de la comissió informativa, encara està 
esperant la resposta de la senyora Martí i del NOPP sobre si retiren o no les insinuacions 
que es desprenien de la part expositiva de la pregunta que formulaven el passat dia 31 
d’agost de 2005 fent aquesta apreciació. 

El senyor Mingote veu que no la retira i que continuen amb aquesta insinuació i, per tant, 
contestarà. Creu que no farà falta que la torni a contestar després de contestar-la en 
aquest Ple per escrit, ja que la resposta quedarà registrada en el Ple. 

Creu que és positiu que tothom se situï i que és bo explicar el rerafons de la pregunta. És 
a dir, el rerafons d’aquesta pregunta no és un altre que insinuar que un regidor de l’equip 
de govern s’ha aprofitat de la seva condició de regidor per treure un profit personal dels 
calés de tothom, de tots els paretans i les paretanes. 

La senyora Martí i el seu grup van entrar per registre el dia 31 d’agost de 2005 una 
pregunta que diu: “Hem tingut coneixement que fa poc l’Ajuntament ha 
adquirit una vídeo-càmera ultralleugera marca panasónic AG-DVX-100E, que 

té un preu al voltant de 5.000 €. 
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L’Ajuntament té un contracte amb una empresa privada per portar a terme 
la recopilació gràfica de les imatges que genera la seva activitat, un 
contracte ampli que cobreix tota mena d’actes, almenys així ho entenem.” 

El senyor Mingote manifesta que la senyora Martí en la part expositiva ja diu això, una 
cosa que és radicalment mentida, ja que l’Ajuntament no ha contractat cap empresa que 
faci la recopilació gràfica audiovisual. Cap ni una. 

Intervé la senyora Martí i diu que hi ha contractes verbals. 

El senyor Mingote explica que a l’Ajuntament no hi ha contractes verbals. És a dir, no hi 
ha cap empresa que faci cap recopilació gràfica audiovisual. Desconeixen quines raons 
han pogut induir al fet que la part expositiva faci referència per acabar insinuant el que 
insinua i continua llegint l’escrit del NOPP: 

“Desconeixen, quines raons han pogut induir l’equip de govern a comprar 
un aparell tan costós i tan lleuger.” 

El senyor Mingote explica que si el NOPP conegués els diferents models de camèra com 
els coneix ell, la senyora Martí sabria que no és una camèra lleugera, sinó una camèra de 
carrer per prendre enregistraments clàssics que fan les diferents institucions i 
ajuntaments. El senyor Mingote continua llegint l’escrit: 

“No sabem a què es pensa destinar aquesta càmera tota vegada que ja 
existeix un contracte per cobrir aquest servei.” 

El senyor Mingote diu que no és veritat i que no hi ha cap justificació per entendre aquesta 
compra com una duplicitat.  Continua llegint: 

“És cert que aquest equip acabat de comprar, ha estat cedit al regidor 
senyor Sergi Mingote per gravar imatges del seu viatge particular al 
Perú?” 

El senyor Mingote indica que del viatge fa un any aproximadament i continua llegint l’escrit 
del NOPP: 

“Si això fos així, seria molt lamentable,” 

El senyor Mingote manifesta que això és una mica el que la senyora Martí treu de la 
pregunta i la resposta, perquè es contesta ella mateixa. Continua llegint: 

“perquè res pot justificar que l’Ajuntament adquireixi un equip, que no 
necessita, perquè té el servei adjudicat i a sobre el cedeix 
particularment a un regidor per als seus viatges privats, que res tenen a 
veure amb el seu càrrec com a regidor. De la mateixa manera seria 
il·lògic que l’Ajuntament adquirís un vehicle per recollir les 
escombraries quan té el servei adjudicat. 

És per això que formulem les preguntes següents:  

- És cert que l’equip de govern de l’Ajuntament ha adquirit recentment 
una vídeocamèra?” 

El senyor Mingote contesta que ara no és recentment, sinó que ja fa bastants mesos, però 
sí que l’ha adquirit. Continua llegint: 

“- En cas afirmatiu, quin és el cost d’aquest equip? Quines raons han 
induït a l’Ajuntament a adquirir aquest equip?” 
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El senyor Mingote contesta que el cost és de 2.900 € i tota la resta són complements i 
compres que es van fer en aquell moment per al servei de comunicació. Continua llegint: 

“- És cert que el regidor Sergi Mingote s’ha emportat la vídeocàmera en 
el seu viatge particular del mes d’agost al Perú?” 

El senyor Mingote respon negativament i continua llegint l’escrit del NOPP: 

“- En cas afirmatiu, quines raons avalen aquest fet?” 

El senyor Mingote respon que com que la resposta no és afirmativa no hi ha res a avalar. 

El senyor Mingote explica que la finalitat dels enregistraments i la càmera que es va 
comprar és a fi de dotar el municipi d’un arxiu audiovisual d’esdeveniments, d’activitats i 
llocs d’interès de la població. 

A dia d’avui s’han fet diferents enregistraments com l’obra de teatre de L’hora dels adéus, 
de la companyia local Som i Serem, que va ser una mostra d’una activitat cultural 
promoguda per una companyia local, entre d’altres. La cloenda del curs de defensa, inclòs 
en el Programa Prou d’Hòsties. S’estan enregistrant alguns equipaments municipals 
d’interès arquitectònic com la Marineta, Can Cot, a fi de disposar de material audiovisual. 
També s’ha enregistrat, com els regidors saben, diferents imatges de la campanya cívica. 

S’enregistren perquè és responsabilitat de l’equip de govern optimitzar els recursos al 
màxim i cal dir que gairebé l’import del cost de la camèra està amortitzada, i amb això 
s’aconsegueix una optimització dels recursos. 

El senyor Mingote continua explicant que la part expositiva de l’escrit del NOPP respon a 
les seves pròpies preguntes. O sigui, que el que pregunta és igual, però ha volgut 
contestar aquest cop en el Ple per si la senyora Martí en tenia dubtes i tenint en compte 
que en una comissió informativa no queda enregistrat el que es diu. 

El senyor Mingote es va sentir ofès i creu que per aclarir la realitat dels fets la millor 
manera era donar una àmplia explicació com la d’avui a tos els regidors, entre ells, a la 
senyora Martí. 

Per casualitats de la vida, dos dies abans que la senyora Martí entrés la pregunta per 
registre, o sigui, el dia 29 d’agost de 2005, un mitjà de comunicació va trucar al senyor 
Mingote per fer-li unes preguntes sobre aquest tema i, a més, el va trucar en nom del grup 
del NOPP. Reitera, casualitat de la vida, la qual cosa vol dir que abans de fer arribar la 
pregunta a l’interessat, en aquest cas a un regidor de l’Ajuntament, la senyora Martí 
l’aireja, la fa pública, no sap amb quin objectiu, però la senyora Martí va fer això. 

El senyor Mingote indica que coneixent el tarannà del grup del NOPP, creu que l’únic que 
buscava era fer soroll i posar en qüestió l’honorabilitat d’aquest regidor i, en 
conseqüència, de l’equip de govern. Entén que en cap cas buscava una resposta, sinó 
que buscaven la insinuació de la pregunta. 

El senyor Mingote recapitula i explica que el dia 29 d’agost de 2005 el va trucar un mitjà 
de comunicació, el dia 31 d’agost va entrar al registre de l’Ajuntament la pregunta i 
coincidint amb tot això, el mateix dia 31 d’agost també entra un anònim, que no era el 
primer, ni el segon, ni el tercer, i en aquest cas ni el quart, ni el cinquè referit a la seva 
persona, en aquesta línia. Com deia abans, casualitats de la vida. 
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Entre tanta coincidència fa uns quants mesos el senyor Mingote va decidir fer arribar en 
una comissió informativa al grup del NOPP i a tota la resta de regidors i regidores del 
consistori la seva preocupació per aquestes acusacions velades, és a dir, amagades 
dintre d’una pregunta i ha de dir no amb afecte, però sí amb responsabilitat, que aquesta 
obsessió malaltissa que la senyora Martí té per regirar i per embrutar tot el que fa 
referència a la gestió municipal de l’Ajuntament és realment preocupant. Quan no és una 
cosa n’és una altra. Aquesta mateixa setmana el NOPP fa insinuacions amb preguntes de 
tot tipus. Ha de dir que amb preguntes d’aquest estil és més fàcil fer la pregunta 
directament en un Ple i no buscar la pregunta mediàtica, que és la pregunta escrita, que 
després reparteix als diferents mitjans de comunicació i que l’únic que busca és embrutar 
la imatge. 

Creu que amb el que ha explicat haurà quedat clarament contestada la pregunta i si hi ha 
qualsevol problema en l’explicació, no té cap problema a transcriure-la i presentar-la per 
escrit. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i prega que es retiri l’expressió d’obsessió 
malaltissa, perquè és molt inadequada. El NOPP en la seva intervenció ha intentat ser 
educat, per això reitera que es retiri l’expressió, perquè és una acusació personal. 

La presidència indica que ha estat suficientment explicada la posició del regidor i ha 
contestat la pregunta que ha formulat el NOPP àmpliament. Si a la senyora Martí alguna 
cosa no li ha semblat adequada creu que hi haurà ocasions més que suficients per 
comentar-ho. 

La senyora Martí manifesta que ha estat objecte d’un atac i reitera que es retiri l’expressió 
d’obsessió malaltissa. 

El senyor Mingote indica que no pot retirar aquesta observació, perquè creu que les 
fixacions quan són reiterades es converteixen en obsessions i entén que ha arribat a un 
grau més enllà del normal. 

La presidència indica que ha quedat molt clara la posició del regidor i tot seguit aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 

 

 

 


