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

Caràcter: extraordinari 
Data: 6 d’abril de 2006 
Horari: de 20.30 a 22.45 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. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional del Pla de millora urbana de 
l’Eixample de Parets del Vallès.  

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana relativa al Pla de millora urbana  de l’Eixample. 

4. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de la concessió de la gestió urbanística 
integrada del Sector UP- 5 del Pla general d’ordenació. 

5. Aprovar, si procedeix, la moció relativa a l’alto el foc de l’organització terrorista 
ETA. 

6. Aprovar, si correspon, la moció relativa a la commemoració del 75è aniversari 
de la proclamació de la II República Espanyola. 
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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 9 de març de 2006. 

 

2. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional del Pla de millora 
urbana de l’Eixample de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa de manera conjunta els punts 2 i 3 de l’ordre del dia, atès que estan 
directament relacionats. 

Explica que es tracta d’aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de 
l’Eixample, amb l’objecte de poder corregir un procés de progressiva substitució 
de les edificacions originals d’aquest sector, per altres tipologies orientades a un 
ús residencial més intensiu. 

El Ple va iniciar aquest expedient amb altres exposicions que s’havien fet al Ple i 
en comissions informatives. Alguns grups del Ple van coincidir en el fet que 
l’Eixample va néixer per donar cabuda a un tipus de construcció tradicional que 
conformava el que podrien anomenar un complex de ciutat jardí, orientat 
bàsicament a l’ús de segona residència. 

L’agrupació de parcel·les per generar edificacions d’habitatges unifamiliars en 
filera o, fins i tot, plurifamiliars clàssics, que són les construccions en plantes, amb 
l’empara de la possibilitat oberta pels planejaments generals actuals o anteriors, 
ha estat el principal motiu d’aquesta transformació de segones a primeres 
residències, que està desfigurant el concepte original de ciutat jardí de baixa 
densitat i genera efectes discordants en la imatge urbana d’aquest sector ha estat 
l’esmentada tipologia de l’Eixample que se suportava inicialment en una 
parcel·lació en general rectangular, d’una amplada al voltant dels quinze metres i 
amb superfícies per sobre dels 400  m2. En  una fase posterior es produeix un 
creixement d’aquest sector cap a la riera Seca, que confina amb Gallecs i es 
redueix la mida de la parcel·lació al voltant dels 300 m2. 

Van coincidir també en el fet que aquesta situació, aquesta tendència urbanística 
transformadora de l’Eixample, es podia encara corregir en bona mesura amb 
actuacions com la revisió de la normativa genèrica de la zona, amb anàlisis 
comparatives de la parcel·lació original i l’actual, amb el reforç del caràcter 
predominantment unifamiliar on sigui viable i, generant una normativa específica, 
amb la protecció i conservació de les zones amb baixa transformació per 
conservar les construccions tradicionals segons l’interès ambiental i patrimonial. 

Una normativa que ha de donar una cobertura legal al document i a les mesures 
del Pla de millora de l’Eixample com a elements de protecció d’una tendència 
urbanística que progressivament va desfigurant l’entorn i el sentit pel qual es va 
urbanitzar aquesta zona. 

El Pla de millora de l’Eixample ha fet l’anàlisi i la diagnosi del teixit urbà d’aquesta 
zona i ha documentat, potser d’una manera més específica del que ja sabien, 
petits desenvolupaments urbanístics, que tenien com a base el màxim 
aprofitament de l’espai, mitjançant l’agrupament de parcel·les i permetia la 
construcció d’edificis sobredimensionats que desfiguren considerablement el 
model de ciutat jardí de la zona de l’Eixample. 
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Els treballs que s’han fet conformen la importància i el pes específic que la zona 
de l’Eixample té en el marc del municipi com a zona històrica i residencial. La 
paraula històrica s’hauria d’aportar a partir d’ara, perquè l’Eixample té una llarga 
projecció urbanística i forma part del conjunt històric del municipi.  

Però no només té importància en aquest aspecte, sinó també pels espais oberts, 
ajustant algunes determinacions per aconseguir la correcció de l’esmentada 
tendència. 

Vol recordar, per fer memòria, els criteris que es van establir per elaborar la 
normativa, que en concret són els següents: 

- Controlar els canvis de model que impliquen les noves tipologies 
edificatòries, que es proposen en substitució de l’habitatge unifamiliar aïllat 
o aparellat. 

- Vetllar per l’equilibri dels volums edificats sobre la parcel·la i adoptar 
mesures que ajustin tant les alçades com les llargàries de les façanes, així 
com les separacions i els volums màxims. 

- Valorar i protegir el jardí privat com allò que havia estat sempre, un 
element bàsic de l’Eixample, i evitar la fragmentació dels espais lliures i 
l’aparició d’espais de separació entre edificacions d’ús residual; fomentar 
la plantació d’arbrat, de la vegetació del jardí i de les tanques. 

- Establir mesures per evitar la desaparició progressiva d’aquelles 
edificacions significatives de l’Eixample que pel seu caràcter arquitectònic 
o per elements singulars de la vegetació són referències en la qualitat 
ambiental del barri. En aquest sentit ha de dir que s’ha fet una primera 
valoració entre els 88 habitatges, que inicialment es van adjuntar com un 
document de treball, de les quals s’ha fet una selecció de 26, que seran 
objecte d’estudi per valorar el catàleg en general del patrimoni del municipi 
i integrar-los conjuntament amb altres edificacions del terme municipal i 
col·locar-los en aquest document. 

- Potenciar itineraris clars i diferenciats per als desplaçaments a peu i en 
bicicleta com a eixos estructuradors que relliguin les àrees d’equipaments i 
serveis i els punts de connexió amb el transport públic. 

- I, per últim, pel que fa a un extrem de la zona d’actuació del Pla, és a dir, a 
l’avinguda de Catalunya, el document recomana potenciar com a eix 
comercial i de serveis, els fronts que aquesta via té dins del Pla, amb una 
major barreja d’usos i dinàmica social del barri. 

La modificació expressa que la normativa que s’aprova conjuntament en el Pla és 
la base perquè tots aquests elements de reflexió i totes les propostes sobre la 
modificació general al barri de l’Eixample, que l’equip de govern ja va discutir i 
exposar en diferents comissions informatives, són les que en un moment 
determinat van considerar més adequades per aconseguir l’objectiu. 

La modificació puntual del Pla general és positiva perquè té una validesa jurídica, 
perquè és la normativa que acompanya al Pla de millora de l’Eixample i està 
estructurada en dos blocs. 

En un primer bloc el document recull un seguit de condicions normatives de 
l’edificació i hi introdueix alguns canvis respecte a: 
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- La definició de la planta baixa, amb algunes variables pel que fa a aquest 
concepte. 

- Les cobertes. 

- L’alçada de les edificacions: es proposa situar la segona planta de les 
edificacions de planta baixa + 2 a una major distància de la façana de la 
parcel·la  i es redueix  l’alçada màxima dels 10,30 m d’ara a 9,40 m. 

- Els cossos sortints com els balcons o les terrasses. 

- Les rampes d’accés a les plantes soterrani. 

- El volum de l’edificació que passa de 6 habitatges concertats a 4 com a 
màxim. 

- Les separacions a límits de parcel·la i entre edificacions, que estableix un 
augment de separació mínima del carrer en aquelles edificacions que 
superen els 12 m de façana. 

- La regulació del sòl lliure de la parcel·la que estableix, entre altres coses, 
que la disposició de l’edifici o edificis construïts dins d’una parcel·la ha de 
permetre disposar d’una superfície d’espai lliure agrupat, equivalent al 30% 
de l’espai lliure total i la regulació d’altres elements construïts com les 
tanques, els accessos rodats i els usos dels baixos que se centraran més 
específicament en el front de l’eix comercial de l’avinguda de Catalunya. 

En un segon bloc, el document determina una regulació específica pel que fa 
a les dues illes compreses entre l’avinguda de Catalunya i els carrers d’Alfons 
XIII, Dos de Maig, Berenguer i Rius i Taulet, que tenen una qualificació diferent 
a la resta i concreta també, en aquesta zona, aspectes sobre les alçades de 
les plantes i de l’edifici, recollides ja en les anteriors modificacions puntuals del 
Pla general com: 

- La limitació de l’alçada màxima de la planta baixa, a 4 m. 

- La definició que l’alçada de les plantes pis no pot ser inferior a 2,60. 

- La definició que el paviment de la planta primera ha d’estar situat a una 
altura mínima sobre el punt d’aplicació de l’alçada reguladora de 3,60 m, 
en el sistema d’alineació al vial. 

- L’establiment que el carener de la coberta no superarà en cap cas, els 3 m 
per sobre l’alçada reguladora. 

- La regulació de l’alçada de les tanques. 

En un altre àmbit, dins d’aquest bloc, també es regula en aquestes dues illes la 
dimensió dels habitatges i es manté l’actual limitació d’un habitatge per cada 100 
m2 construïts, però s’estableix en 70 m2 la superfície construïda mínima d’un 
habitatge, a fi i efecte que no resultin habitatges amb una mida que alteri 
excessivament la densitat existent a l’Eixample. 

El Ple ha recollit força bé les reflexions, les inquietuds i les sensibilitats que 
s’havien manifestat en les darreres reunions, possiblement no s’han recollit totes, 
però s’han recollit d’una manera bastant general per tractar sobre una tendència 
urbanística molt poc favorable per l’entorn, que estava agafant la zona de 
l’Eixample. 
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També creu que les mesures que es proposen en el document del Pla de millora 
de l’Eixample limitaran considerablement aquestes pràctiques urbanístiques, que 
ho faran en benefici d’una majoria de propietaris, que el seu objectiu bàsic no és 
altre que continuar vivint en un entorn agradable i ordenat com encara creu que és 
l’Eixample i evitar que l’especulació d’uns pocs faci malbé l’entorn i les 
expectatives d’una zona residencial i conseqüentment de la de la majoria dels 
ciutadans i les ciutadanes que viuen allà. 

En un altre apartat hi ha les consideracions que recull la normativa i 
conseqüentment la modificació del Pla, que també es porta a aprovació. 

La informació de les al·legacions presentades al primer document es van incoar 
justament en aquest Ple. S’han presentat un total de 33 al·legacions, 28 de les 
quals han estat molt centrades en les edificacions significatives, que és un tema 
que no és una resolució definitiva, ja que els 26 habitatges i construccions que 
han quedat de l’estudi realitzat han de ser objecte d’un estudi individual per formar 
part del catàleg del patrimoni. 

S’han presentat dues al·legacions sobre l’edificació aïllada, dues més relatives a 
les zones entre mitgeres i tres que proposen mesures complementàries. 

Una al·legació sol·licita l’exclusió de la zona i s’han al·legat defectes formals del 
Pla. Algunes d’aquestes al·legacions coincideixen en més d’un aspecte. Indica 
que l’informe determina molt clarament les consideracions sobre les al·legacions. 

Pel que fa a les al·legacions referides a edificacions significatives, queda clar que 
queden subjectes a les determinacions del Pla especial del patrimoni arquitectònic 
i, per tant, no són al·legacions que en principi es recullin com a tals, ja que el 
procés ha de tenir una altra via, tot i que, es recullen en la normativa que s’aprova 
avui. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que es proposa estimar parcialment les 
al·legacions referides a la regulació de la zona aïllada  en el sentit que en les 
edificacions amb front a l’avinguda de Catalunya es mantingui l’alçada reguladora 
en 10,30 m i que es mantingui fixa la separació dels edificis i totes les seves 
plantes, amb independència de la longitud de la façana, que és el que ha explicat 
abans de la modificació que ha de fer el Pla general. 

Fixar la superfície construïda mínima dels habitatges en 70 m2 i mantenir el 
nombre màxim de sis habitatges agrupats en un edifici. 

Es desestima la resta de consideracions de la zona d’edificació aïllada, ja que la 
normativa del PMU és considera ajustada per aconseguir els objectius. Afegeix 
que el Pla ja recull algunes de les consideracions que s’han fet dintre d’aquest 
apartat. 

En relació a les al·legacions referides a disposicions de la zona entre mitgeres, es 
proposa l’estimació parcial en el sentit de modificar l’actual article 29. El redactat 
quedaria així: “La superfície mínima dels habitatges és de 70 m2, excepte en 
aquelles situacions en què,  per superfície del solar i aplicació de la normativa 
urbanística, es demostri la impossibilitat de situar un habitatge d'aquestes 
dimensions (70 m2 construïts) en una sola planta”. 

De la resta de consideracions se’n proposa la desestimació, ja que, tal com s’ha 
justificat en l’expedient, l’ús dominant a l’illa delimitada pels carrers de Berenguer, 
Montseny, Rius i Taulet i l’avinguda de Catalunya és d’habitatge unifamiliar. 
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Les al·legacions referides, amb les excepcions dels usos comercials permesos, 
han de ser desestimades ja que tal com s’incorpora a la Memòria, el Pla de millora 
urbana desenvolupa les disposicions del Pla general d’ordenació restringit i 
concreta quins dels usos admesos són compatibles i quins són incompatibles, tal 
com preveu el propi Pla general. 

Respecte a les mesures complementàries proposades, se’n proposa la 
desestimació. Se n’ha fet una valoració tècnica i política, ja que queden fora de 
l’objecte del Pla de millora urbana i, per tant, es desestimen. 

En relació a la sol·licitud d’exclusió del sector del Pla de millora urbana, se’n 
proposa la desestimació, ja que la delimitació de la zona d’actuació va quedar 
definit per l’acord del Ple de l’Ajuntament de 8 de juliol de 2004, sense que s’hagi 
aportat cap motivació per excloure’n algunes de les finques, encara que hagin 
sol·licitat llicència amb anterioritat a la redacció del Pla de millora. 

Finalment en referència a les consideracions formals respecte al document que 
s’aprova també se’n proposa la desestimació atès que el Pla de Millora conté 
totes les determinacions pròpies de la seva finalitat, sense que sigui procedent 
incorporar-hi altres estudis que siguin aliens al seu objecte, si bé aquests estudis 
poden ser atesos en altres actuacions o propostes de planejament. Aquesta 
al·legació proposava estudis complementaris en el Pla de millora, però  
tècnicament s’estima que no són convenients, tot i que es poden elaborar en una 
altre àmbit. 

El senyor Lucio Gat indica que aquesta ha estat l’exposició inicial pel que fa al Pla 
de millora, i algunes consideracions que recull el Pla de millora de l’Eixample, com 
les modificacions puntuals que s’han de fer del Pla general. 

És conscient que no ha comentat tots els conceptes sobre la modificació del Pla 
general i, si més no, si cal, després en el torn de rèplica o d’explicació podria 
concretar-ne algunes, a fi de comparar quina és la situació de la normativa vigent i 
quina és la modificació que té lloc. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que 
referent al Pla de millora, el seu grup creu que es dóna identitat i un valor afegit a 
les construccions, es respecta la història del barri i es milloren els criteris de 
sostenibilitat, encara que a llarg termini, caldria també acabar de perfilar altres 
problemes com el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques, 
l’arranjament de les voreres, l’espai dintre de la tanca i els arbres, un canvi 
d’arbrat i una nova col·locació de papereres. 

Pel que fa a les edificacions singulars hi ha uns criteris prou indefinits i no se sap 
per què s’han catalogat i amb el temps que ha transcorregut, ja hauria d’estar fet. 

Amb aquesta manera de portar el tema s’ha creat una alarma veïnal totalment 
innecessària. Dintre del catàleg presentat hi ha dues edificacions reformades que 
han canviat la seva estructura de fa uns anys i no saben perquè s’han catalogat, 
però això ja hauria d’estar concretat, el perquè d’aquest catàleg i el que cal. 

El senyor Rigol demana que s’ampliï  a tota l’avinguda de Catalunya i a l’eix 
comercial de la resta del poble el Pla d’usos per fomentar l’activitat de comerç 
com a eix bàsic del dia a dia al carrer per fer un poble actiu socialment. Per la 
resta, creu que el Pla de millora de l’Eixample és respectuós amb els plantejament 
d’ERC i que és bo i hi estan a favor. 
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Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que coincideix 
plenament en el fet que la paraula millora recull un ampli aspecte i podria encabir-
hi tot el que ha exposat el senyor Rigol. 

L’equip de govern està d’acord que es podria preveure, i de fet ja hi ha algunes 
qüestions previstes, soterrar serveis de la xarxa bàsica com les línies elèctriques i 
de telèfons, que depenen de les companyies proveïdores.  

Respecte a l’arranjament de voreres explica que s’ha elaborat un pla 
d’arranjament de voreres a l’Eixample, que va començar l’any passat amb uns 
quants quilòmetres. Aquest any tindrà lloc la segona fase i se n’arranjaran uns 
quants més. 

Indica que també està previst el canvi i una distribució d’una manera més 
esponjada de l’arbrat per evitar l’aglomeració d’arbres a l’Eixample, que moltes 
vegades dificulta el pas dels vianants. 

Pel que fa al mobiliari urbà i les papereres es pot incorporar a la proposta, encara 
que no és l’objectiu del Pla de millora, sinó evitar que l’Eixample es desfiguri, que 
mantingui l’esperit de ciutat jardí, per al qual havia estat construït i que eviti la 
densificació de població que d’alguna manera ha desfigurat una mica l’esperit del 
que era l’Eixample. 

L’equip de govern està d’acord amb aquests plantejaments i, evidentment, això 
forma part d’altres petits plans de treball,  alguns dels quals ja s’estan duent a 
termei es continuaran desenvolupant. 

Respecte al fet que hi ha criteris indefinits en les edificacions, explica que s’ha 
seguit un criteri tècnic i s’han valorat els habitatges. La primera proposta 
englobava 88 cases. Era un document de treball que no era resolutiu. D’aquest 
document, l’equip tècnic redactor del Pla de millora va treballar sobre un volum de 
88 edificacions, de les quals, tal com ja es va explicar en una reunió de treball, en 
van quedar 26. Els 26 habitatges tampoc són definitius, ja que han de formar part 
de l’estudi previ del que serà el futur catàleg patrimonial del municipi, al qual 
s’hauran d’incorporar altres edificacions. 

El senyor Lucio Gat exposa que respecte a ampliar el Pla d’usos a l’avinguda de 
Catalunya, indica que estan estudiant la possibilitat de definir els usos comercials 
que ha de tenir l’avinguda de Catalunya, no només en aquell tram. Avui s’ha parlat 
dels usos d’aquest tram perquè només es tracta aquest tram, ja que el Pla de 
millora de l’Eixample només delimita un sector i no s’hi poden incorporar els usos 
que en queden fora  , ja que no seria coherent. En canvi, sí que és coherent 
ampliar els usos i definir quins són els usos comercials que ha de tenir un eix tan 
important com l’avinguda de Catalunya i l’espai central. Per tant, s’hauran de 
delimitar els usos per configurar l’eix. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i indica que ell no és tècnic, però hi ha 
dues cases que s’han reformat, no fa gaire, potser 10 anys, i han perdut la forma 
original, per això no s’explica perquè formen part del catàleg. Adverteix als tècnics 
d’aquest problema. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que es pot advertir, però 
s’ha agafat com esperit aquelles cases amb una àmplia tradició històrica, que són 
dels primers assentaments urbans de l’Eixample, però a l’Eixample hi ha 
ciutadans que han tingut el gust i la gràcia de construir cases que 
arquitectònicament tenen valor.  
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Ha de dir que tampoc ell és un expert ni un tècnic, però en la definició del catàleg 
s’hade tenir en compte la trajectòria històrica d’una edificació. Possiblement el 
valor arquitectònic seria suficient per incloure-la en el catàleg i mantenir-la, perquè 
el propietari ha construït una casa que val la pena conservar. Això formarà part 
dels criteris que el Pla de catàleg arquitectònic del municipi establirà en les 26 
cases. Afegeix que no és definitiu el fet que hi figurin ara, ja que amb l’aplicació 
dels criteris finals si no tenen tradició històrica no hi figuraran. No ho sap i no ho 
pot dir. Tampoc sap les cases a les quals es refereix el representant d’ERC. S’ha 
d’esperar que els experts facin una valoració més exhaustiva de cada edificació. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu vot és a favor 
i, per tant, tenen la seva confiança. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup ha aportat 
el seu gra de sorra en la proposta que es porta avui al Ple. 

El tema és de gran importància i lamenten que el Pla arribi tard, però no deixa de 
ser important el fet que arribi. 

El Pla de  millora urbana de l’Eixample és una vella reivindicació de CiU, qüestió 
que han manifestat en diferents programes electorals i legislatura rere legislatura, 
sempre han defensat l’Eixample, perquè tingui la imatge de ciutat jardí. Una 
imatge que han conegut molts paretans i sobretot la imatge de parcel·la petita, 
amb una sola torreta, amb un caire de zona residencial de ciutat jardí. 

És cert que avui es té una imatge de l’Eixample diferent a la de ciutat jardí que era 
inicialment. La imatge ha canviat, està desvirtuada i diferent de la que hauria de 
tenir, si s’hagués portat una política urbanística diferent, perquè cal recordar que 
encara hi ha molt per fer, hi ha un 60% del sector que es pot preservar i reconduir. 

El Pla de millora de l’Eixample ha de permetre que la vella reivindicació sigui una 
realitat. Possiblement s’haurien evitat molts problemes si s’hagués iniciat amb els 
veïns un procés de comunicació i participació, perquè el resultat del Pla fos més 
consensuat i recollís més les necessitats dels veïns de l’Eixample. Hauria estat un 
element important, vertebrador i de connexió entre l’equip de govern i els veïns, 
que s’haguessin sentit més participadors. 

CiU està d’acord a tirar endavant el Pla de millora, en la redacció del projecte i en 
la seva aprovació. 

Possiblement, com en tots el temes, aquest no hauria estat el Pla que CiU hauria 
portat a terme per millorar una part molt important del municipi. 

Quan es va iniciar el procés, a part del  problema tècnic exposat àmpliament i 
recollit en tots els documents, hi havia una part molt important relativa a revisar i 
posar al damunt de la taula les edificacions significatives que en un principi eren a 
l’expedient i que van ser motiu de discòrdia i d’un cert neguit. Però tal com es va 
demostrar era una eina de treball que persones que no coneixien prou bé el caire 
que es buscava com a edificació significativa, però era un element de treball que a 
partir d’un concepte de torreta d’estiu complien el que es demanava. En tot cas, 
CiU va demanar que quedés sobre la taula i així va ser. A partir d’aquest moment 
es va contractar la redacció d’un Pla especial del patrimoni arquitectònic per 
elaborar un estudi acurat de les edificacions i, amb professionals que  només es 
dediquen a aquesta tasca, es pot decidir quines són les edificacions 
emblemàtiques que han de formar part del patrimoni. 
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Avui es pot dir que de totes aquelles cases que en principi va recollir el document 
de treball, de significatives només n’hi ha 26. S’ha fet una bona feina i el 
document de treball pot canviar i aportar diferents idees, ja que no està tancat, 
però ja té les pinzellades sobre com han de ser els edificis significatius de 
l’Eixample que formaran part del patrimoni. 

El senyor Martorell continua exposant que també és molt important que dintre del 
Pla de millora de l’Eixample s’hagi parlat i debatut el tema dels usos, que s’ha 
consensuat amb tota la part afectada i que recull el neguit del comerç, amb el fet 
que es pugui redactar un Pla d’usos d’acord amb l’eix vertebrador de l’avinguda 
de Catalunya per fomentar el comerç, que estigui ben representat i a primera fila. 
Afegeix que és important que es parli d’un Pla d’usos a l’Eixample. 

D’altra banda, coincideix amb el company d’ERC, en el fet que CiU va manifestar 
que seria bo que es valorés l’ampliació, però el que es porta avui com a eina de 
treball, és el tram entre el carrer de la Llibertat i el carrer del Dos de Maig, per 
després veure com queda la façana de l’avinguda de Catalunya i que es delimiti 
un Pla d’usos important. 

Avui s’han recollit tots aquests elements. Hi ha hagut un desenvolupament 
urbanístic, que no estava controlat i ara ho estarà. S’han adoptat les eines 
suficients per preservar l’Eixample com a ciutat jardí, tranquil·la, acollidora i 
s’aturaran les edificacions que es construïen en bateria i que desvirtuen la zona, 
per això CiU hi vota a favor, tot i que entén que encara hi ha punts que es poden 
millorar i es pot estudiar la possibilitat que algun d’aquests edificis es puguin 
valorar com a equipaments municipals. 

El senyor Martorell indica que el treball presentat per l’equip redactor del Pla 
especial del patrimoni és acurat, que identifica bastant quin és l’element 
identificatiu i com comentava el company d’ERC, segurament hi ha coses que es 
poden parlar i retocar. 

Indica que és una llàstima que es produís aquella confusió que va crear 
nerviosisme, però els fets han demostrat que s’ha reconduït el tema. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i celebra que es coincideixi en 
el tema de l’Eixample. La reivindicació també ha estat del grup socialista. Potser el 
Pla arriba tard, perquè els planejaments anteriors permetien aquests usos i mai no 
s’havia pensat que en un moment determinat es podia arribar a l’especulació del 
sòl de l’Eixample, però és positiu que un 60% de la zona sigui reconduïble. És un 
esforç que s’està fent i amb el consens de tots plegats l’Eixample serà el que tots 
volen que sigui, partint del que hi ha. Voldrien que el 40% del sector no s’hagués 
desfigurat, però aquesta és la realitat. 

El 60% que encara queda, val la pena que es normalitzi i s’eviti que l’Eixample es 
continuï degenerant. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que coincideix 
amb les intervencions anteriors, ja que és evident la necessitat d’una regulació de 
la zona del Pla de millora de l’Eixample, perquè es va perdre l’oportunitat de fer-lo 
quan es va redactar el Pla general, i ara s’ha d’emprendre aquesta iniciativa, una 
iniciativa bona, però que el NOPP considera que té moltes mancances. 

S’han presentat un total de 33 al·legacions i pràcticament la majoria  s’ha 
desestimat. 
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Una de les al·legacions que va presentar el NOPP també s’ha desestimat. Pensen 
que quasi és un elogi perquè evidencia que no coincideixen en la política 
urbanística que practica l’equip de govern. 

La senyora Martí comenta algun dels 8 apartats de les al·legacions presentades 
pel seu grup. El primer aspecte que van presentar com al·legació és el fet que en 
el document no hi havia cap regulació de l’espai públic, tot i que l’espai públic de 
l’Eixample és molt important. Tot el que fa referència a carrers, places i 
equipaments. 

El NOPP entén que el primer objectiu del planejament és tenir en compte sobretot 
les persones. Les persones haurien de ser el primer objectiu del Pla de millora, 
cosa que  no ho és perquè no hi ha cap article de la normativa que reguli aspectes 
de l’espai públic. 

Hi ha un plànol en què es fixen alguns carrers i vials, com el passeig de Ronda, 
que reproduirà el model que ha fet Mollet al barri de Lourdes. També hi ha un tram 
del carrer de la Salut, del passeig de la Ribera i del carrer de la Llibertat, en els 
quals hi haurà un sentit de circulació i un carril bici. 

L’avinguda d’Espanya, el carrer Galende i la resta del carrer de la Salut serà d’un 
sentit, però només consta en un plànol indicatiu i no hi ha cap article a la 
normativa que ho reguli. 

És un document incomplet perquè té moltes mancances i no és comparable al 
gran esforç que persones amb molts pocs mitjans tècnics i segurament amb pocs 
coneixements urbanístics va fer fa més de 50 anys en dissenyar una zona de la 
qual avui tots gaudim: la trama urbana de l’Eixample. 

No se n’ha sabut prou i s’arriba tard amb aquest document,  ja que s’ha deixat, 
durant molt de temps, enderrocar algunes de les millors cases. Algunes  eren 
obres de García de Alcañiz. Últimament han vist un aspecte quasi surrealista com 
és l’enderroc de la casa dels Casanoves, a l’illa del carrer d’Alfons XIII, on es 
construeix unes cases entre mitgeres. 

És un fet contraposat a l’acció d’aquesta família en el moment de dissenyar i tirar 
endavant el projecte. 

La senyora Martí explica que respecte a les edificacions significatives, 
probablement s’ha recollit algun element dels que indicava el NOPP, perquè de 88 
edificacions significatives, s’ha passat a 26 i l’article 8, que és l’article que moltes 
de les al·legacions que s’han presentat consideraven que no era adequat, s’ha 
reconvertit en una disposició transitòria, perquè és un article que perjudica 
directament les persones que han conservat les edificacions, sense aclarir quines 
actuacions podrien fer en les seves cases i en els seus solars. Sense aclarir si 
podien conservar l’aprofitament urbanístic que tenien i se’ls obligava a la redacció 
d’un pla especial cosa que provocava  una situació poc adequada. 

Ara s’ha passat a una disposició transitòria que, amb la contractació de la 
redacció de la modificació del catàleg del patrimoni, tindrà, probablement, una 
vida molt curta. 

Caldria que, en la redacció del catàleg del patrimoni, es respectés l’edificabilitat i 
la volumetria de l’entorn de les esmentades edificacions, la qual cosa ja es veurà. 
Avui s’ha reduït l’annex a 26 edificacions. 
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Una quarta al·legació que el NOPP va presentar era que calia recuperar dos 
equipaments que s’han suprimit en alguna modificació del Pla general, que eren la 
Unitat d’actuació número 15 i la Unitat d’actuació número 24, concretament del 
carrer de Sant Jaume, de Casanovas, de l’Onze de Setembre, i entre el carrer de 
Butjosa i el carrer de Jacint Verdaguer. Hi havia dues unitats d’actuació que es 
van posar i el NOPP entén que s’han de suprimir perquè eren equipaments 
col·lectius, que tenia anteriorment el Pla i s’haurien d’haver conservat. 

La cinquena al·legació fa referència a tot un conjunt de mancances que té el Pla. 
No hi ha cap estudi ni proposta de la pressió circulatòria que l’espai de l’Eixample 
rep i rebrà en el futur, perquè s’està construint en gran part del seu entorn, a la 
zona de Cal Jardiner, però  no s’ha estudiat quina pressió circulatòria exercirà 
sobre l’Eixample. 

El mateix es pot dir d’altres construccions que són a l’entorn, com les del carrer de 
Pau Casals. És necessari incloure en el pla un estudi del tema circulatori, de la 
pressió, de com resoldre’l. No hi ha cap proposta de circulació de l’Eixample. 

La senyora Martí continua exposant que no hi ha cap proposta sobre l’arbrat ni 
dels jardins particulars  ni dels arbres dels carrers ni de les places. Es perd 
l’oportunitat de plantejar la qüestió al Pla. 

S’ha d’estudiar el tipus d’arbrat, si s’ha de canviar o millorar, perquè el que s’està 
fent en aquests moments són intervencions arbitràries. És a dir, es tapen forats, 
s’hi suprimeixen arbres i se n’hi posen de nous. Pregunta sota quin programa i 
sota quina proposta es fa aquesta modificació. El NOPP entén que és necessària 
alguna modificació, però en tot cas el Pla ho podria dir. 

No hi ha cap proposta sobre el tema de serveis, com l’aigua, la llum, el telèfon i el 
clavegueram. S’havia d’haver previst com es pensen incorporar en el Pla els 
serveis que es milloren i es modifiquen, ja que es parla d’espai públic. 

No hi ha cap proposta sobre la recollida de les aigües pluvials més enllà del que ja 
existeix. Fins fa poc van haver-hi desbordaments i inundacions a la part baixa de 
l’Eixample, precisament, a causa del tema de la riera Seca, per això el pla hauria 
de dir-hi alguna cosa. 

No hi ha cap estudi lumínic, ni cap proposta d’enllumenat nou, sobretot pel que fa 
a la via pública. No hi ha cap estudi de com queden els edificis fóra d’ordenació, 
es remet a la normativa del Pla general. Es fan i es proposen algunes 
modificacions urbanístiques, algunes de ben apuntades, però d’altres deixaran 
edificis fora d’ordenació dels quals  no es diu res Potser s’ha de fer així, però en 
tot cas com que n’hi haurà bastants que quedaran fora, s’havia d’haver dit alguna 
cosa al respecte. 

No hi ha cap estudi sobre com s’aplicarà l’Ordenança solar, perquè si s’apliquen 
les reculades del segon pis, tal com es proposa en les edificacions que tinguin 
planta baixa i dos pisos, l’orientació dels edificis pot dificultar la col·locació de les 
plaques solars. Segons l’orientació el fet de recular la planta redueix molt la 
coberta i això, lluny de facilitar-ne la col·locació, encara que algun informe digui 
que la facilitarà no és així, sinó que la dificultarà, sobretot perquè els edificis tenen 
diferents orientacions. 

La senyora Martí indica que no hi ha cap estudi sobre l’aparcament a la via 
pública, ni cap proposta de com resoldre aquesta qüestió. Avui encara s’hi pot 
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aparcar, però s’està densificant d’una manera important. Aquest estudi hauria 
d’anar lligat i vinculat a l’estudi circulatori. 

Tampoc hi ha cap estudi del paisatge, tot i que hi ha una Llei de paisatge 
aprovada recentment. És una llàstima que no s’hi incorpori un estudi que permeti 
avaluar el tema del paisatge, de l’arbrat, de les cobertes i de les tanques, tenint en 
compte que la zona, a part de suportar les pressions urbanístiques de Cal Jardiner 
i d’altres, també té una façana molt important cap a Gallecs, cap a un paisatge no 
urbanitzable i la connexió i la relació amb aquest paisatge s’hauria d’estudiar. 

No hi ha cap estudi sobre les antenes de telefonia mòbil, ni cap estudi ni proposta 
sobre les boques d’incendi, no hi ha cap estudi del nombre de pous que 
inicialment tenia l’Eixample, ja que moltes cases en tenien un i algunes encara el 
conserven. No hi ha tampoc cap proposta de  mobiliari urbà, ni cap estudi ni cap 
proposta de senyalització. 

Tots aquests elements que afecten l’espai urbà, el Pla de millora els havia d’haver 
recollit i no només recollir estrictament aspectes de regulació de les parcel·les 
privades, que són importants, però només són una part del Pla. 

La sisena al·legació tracta sobre els elements de serveis. El NOPP demanava que 
es  modifiqués l’article, que ara s’ha convertit en el 50 i després en el 51, que 
parla dels “conjunts compositius dels elements d’accés a la parcel·la”, pel que fa al 
tema de serveis, ja que aquesta expressió és massa genèrica i pot permetre la 
construcció d’un volum considerable a la vora de les tanques. 

És evident que alguns dels serveis han d’estar a la façana perquè les companyies 
puguin accedir-hi, però requereix una regulació, perquè també podrien soterrar-se. 

Per exemple, al carrer de Sant Antoni es van construir uns volums als patis que 
després es van haver de treure, perquè no eren adequats. 

La setena al·legació es refereix als usos prohibits. El NOPP entén que l’al·legació 
sembla que s’hagi recollit, pel que fa als usos de la façana de l’avinguda de 
Catalunya, en una part de la normativa que inclou un article sobre el tema dels 
despatxos professionals. El NOPP va dir que s’havia limitat i que no s’hi havien 
d’excloure determinats usos, com els dels despatxos professionals que han d’anar 
en segona línia. Han vist que s’ha recollit a l’article 29 h),  però no a l’article 55.7. 
No saben quina avaluació del tema es pot fer, ja que s’hauria de recollir a tots dos 
articles. 

La vuitena al·legació està lligada a la que ha comentat anteriorment sobre la 
separació dels sis metres de la planta segona, que generarà una muntanya de 
problemes. A part de tot el que han dit sobre la col·locació de les plaques solars, 
que en dificultarà la col·locació, passarà una segona cosa, que els espais que 
quedin en un principi buits, per la reculada, hi haurà moltes temptacions d’ocupar-
los i cobrir-los amb volums afegits. 

Seria millor que no passés, però probablement en un temps no gaire llunyà 
s’haurà de modificar, perquè els espais s’ocuparan, ja que, en altres ocasions, 
s’ha vist que els espais que es deixen lliures ràpidament s’ocupen amb volums 
afegits. El carrer de Sant Antoni n’és una mostra, en algunes terrasses 
immediatament ja s’hi afegeix un volum construït. Això serà imparable i no serà 
una bona mesura. Seria una bona mesura limitar l’agrupació dels habitatges, o 
sigui, passar a quatre habitatges. La reculada no ho és. 
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La senyora Martí manifesta que en el Pla general de 2001 hi va haver l’oportunitat 
de regular molts dels temes exposats, però no es va fer i cada dia s’evidencia 
més. Avui, una altra vegada, s’evidencia que el Pla general no és un document bo 
per dos motius. El primer, és què només cal sortir i passejar pels carrers i, el 
segon, perquè és la cinquena modificació, és a dir, una modificació per any. 

La senyora Martí demana que es numerin les modificacions. Es van començar a 
numerar i ara ja no es fa, perquè el pla és del 2001 i ara som al 2006 i s’han fet 
cinc modificacions. Si avui se sobreposessin les modificacions, és a dir, si 
s’agafés el Pla de 2001 i s’hi sobreposessin les modificacions, que seria un 
exercici molt sa i el NOPP demana que es faci, es veuria que del Pla de 2001 està 
tot en moviment. Amb les modificacions hi ha zones molt afectades i posar el 
blanc sobre el negre de les diverses modificacions no és bo per al poble, perquè, 
a  més de propiciar un cert caos urbanístic, que és el que es veu al carrer, 
provoca força inseguretat jurídica i hi ha persones que l’eviten. No diu en un 
sector de la població, però sí molta població que l’evita amb regularitat i provoca 
inseguretat jurídica. 

S’ha perdut una oportunitat d’or per fer un veritable Pla de millora i el document 
que es pretén aprovar, que per cert ha costat bastants diners, no garanteix una 
evolució i una conservació de l’Eixample com caldria, a diferència del que es va 
fer als anys 20. L’Ajuntament avui no està a l’alçada de les circumstàncies del que 
van fer aquelles persones dels anys 20. 

Per totes aquestes raons i tal com van fer a l’aprovació inicial, el NOPP vota en 
contra de l’aprovació provisional. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que s’han 
exposat molts temes i alguns dels plantejaments que ha fet la representant del 
NOPP els ha contestat ella mateixa, per tant, no els tornarà a contestar, ja que 
són plantejaments que alhora es contesten. 

Pel que fa a l’oportunitat d’haver modificat el Pla general, ha de dir que no hi està 
d’acord, ja que la projecció i la trajectòria de l’Eixample té una data anterior al 
2001 i no és una qüestió apareguda a partir de 2001, sinó que és anterior i amb 
una intensitat que no és la d’ara. En aquells moments tampoc es va veure que 
calia fer alguna cosa a l’Eixample. 

Els temps i els ritmes a l’urbanisme no són els mateixos que en anys anteriors. 
Ara hi ha d’altres ritmes a Parets i a tot el país, perquè es viu d’una manera 
accelerada i a Parets passa exactament igual que a la resta, no és especial. 

S’ha incidit molt en una sèrie d’estudis i de complements que ha de preveure la 
modificació del Pla. La senyora Martí ha dit que el Pla de millora de l’Eixample ha 
de preveure una sèrie de qüestions com l’arbrat i la circulació, entre d’altres. El 
senyor Lucio Gat indica que l’equip de govern hi està d’acord, però el Pla de 
millora de l’Eixample té uns objectius, que no es contradiuen amb la possibilitat de 
redactar estudis posteriors i determinar què es fa amb la circulació, amb l’arbrat i 
les voreres. 

La resta de grups també han manifestat la mateixa sensibilitat i l’equip de govern 
no la contradiu, ja que hi està totalment d’acord, i també volen saber què es farà 
amb la circulació, amb el mobiliari urbà i tot l’apartat cinquè que el NOPP ha 
apuntat a l’al·legació. 
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El senyor Lucio Gat indica que és molt popular col·locar o explicar que es volen 
més coses, però la senyora Martí sap, tal com ha remarcat moltes vegades, que 
coneix perfectament l’urbanisme no només de Parets, sinó jurídicament, i sap que 
el Pla no és objecte d’estudi, perquè no era l’objectiu en un principi, cosa que no 
significa que l’equip de govern hi estigui en contra, ja que volen tot el que ha 
explicat i creu que s’ha de fer i es farà, però incideix en el fet que no és l’objecte 
del document i aquesta ha estat la resposta que s’ha donat a l’al·legació 
presentada pel NOPP. Tot això es refereix als estudis, estudis que d’altra banda 
es critiquen quan l’equip de govern els proposa perquè costen molts diners, com 
el de la redacció d’aquest document. Ha de dir que tot costa diners i moltes 
vegades és la senyora Martí la que demana contractar bons professionals i que 
se’ls pagui bé perquè els documents siguin com cal. Això és el que s’ha fet i és el 
que faran amb els estudis, però a partir d’ara demana a la senyora Martí que no 
critiqui els estudis que s’han de redactar, perquè la senyora Martí ha demanat que 
se’n facin 14, d’acord amb la llista que recull l’apartat número cinc de l’al·legació, 
sobre la senyalització, sobre el mobiliari urbà, sobre les boques d’incendis, sobre 
la circulació, etc. 

Pel que fa als espais públics i altres elements que no preveu el Pla general, el 
senyor Lucio Gat explica que això no vol dir que no estiguin previstos, ja que el 
Pla general delimita els espais públics de l’Eixample i de tot el municipi. No és una 
contradicció i sí que podien haver-lo documentat més, però no era l’objectiu del 
Pla de millora, sinó que s’intentava evitar la tendència urbanística que s’estava 
generant a l’Eixample i que desfigurava la zona. 

El senyor Lucio Gat manifesta que ha repetit diverses vegades al llarg de la 
sessió, que els esmentats serveis no es contradiuen amb la voluntat de l’equip de 
govern. Alguns dels temes que ha al·legat el NOPP a l’apartat número cinc, l’equip 
de govern ja els està fent i els continuaran portant a terme i aniran més enllà si 
cal, perquè és convenient, ja que el poble creix, no només en aquest sector, sinó 
en els limítrofs i, per tant, és normal pensar que l’Eixample tindrà altres usos i no 
només el de les persones que hi viuen. 

Respecte al tema de les temptacions, ha de dir que s’han de corregir i són 
evitables i la norma ha d’establir un concepte a través d’un criteri i no s’han de 
tenir en compte les temptacions que ja es regularan i es mirarà d’evitar, que les 
temptacions es desenvolupin i desfigurin les edificacions.  Es refereix a la 
reculada  de  sis metres de la segona planta, ja que donarà una visibilitat i una 
amplitud considerable als carrers. Torna a insistir que intentaran evitar les 
temptacions perquè no es desenvolupin. 

Pel que fa a l’enderrocament d’algunes cases significatives, indica que s’han 
deixat enderrocar històricament, fa molts anys i no ve d’ara. Algunes també 
s’havien enderrocat perquè segurament no es va tenir en compte la significació de 
l’edificació. No és un tema d’ara, sinó de fa molt temps. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa una qüestió que no ha 
apuntat abans en la seva intervenció, però que és important. 

Indica que en aquest Pla s’ha propiciat la informació i la participació dels veïns, 
cosa que en una primera fase ha creat una alarma important que es podia haver 
evitat. 

Alguns veïns s’han mostrat sorpresos, com en un cas molt concret d’un que 
resulta que no fa gaire va demanar rehabilitar la seva casa i un tècnic de 
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l’Ajuntament va dir que l’habitatge estava en molt males condicions i que havia de 
tirar-lo a terra i construir-ne un de nou. El senyor va insistir que el volia rehabilitar, 
cosa que va fer i ara la casa s’ha inclòs en el catàleg com una de les més 
importants. El propietari de la casa esmentada  es mostrava sorprès  que 
l’Ajuntament, en dos anys, pogués dir coses tan diferents, ja que primer l’havia 
d’enderrocar i ara resulta que l’ha de conservar. Per tant, si els veïns poguessin 
participar en aquests tipus de documents, no hi hauria qüestions tan 
contradictòries. 

El NOPP insisteix en la qüestió dels estudis perquè per al seu grup és molt 
important l’espai públic, ja que els plans de millora han de pensar sobretot en les 
persones. 

El NOPP en l’al·legació no diu que s’hagin de fer 14 estudis, sinó que haurien 
d’estar incorporats a l’expedient del Pla de millora. No es pot dir que els estudis no 
siguin objectiu del Pla de millora, ja que d’acord amb la Llei d’urbanisme, que per 
això es va incloure en aquesta llei molt detalladament, perquè la seva missió és 
incorporar tots aquests estudis.  

Per tant, vol que s’entengui bé que el seu grup no demana que es redactin 14 
estudis a part d’aquest, sinó que els esmentats estudis s’havien d’haver incorporat 
en el Pla de millora i no és correcte dir que no són objecte del Pla de millora, 
perquè si es llegeix l’article 68 de la Llei d’urbanisme, diu molt clar que els plans 
de millora urbana tenen per objecte, entre d’altres, en sòl urbà consolidat, 
completar o acabar la urbanització en els termes que s’assenyalen. Tenen per 
objecte la remodelació urbana, la transformació dels usos o les reurbanitzacions 
poden determinar operacions urbanístiques. Establir la substitució integral o 
parcial de les infraestructures d’urbanització, regular els temes del subsòl, de 
serveis del subsòl, l’ús del subsòl vinculat a l’ús públic i a la prestació de serveis 
públics. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per 
als sistemes urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament urbanístic general. 

La senyora Martí indica que s’ho estalvia de llegir perquè és molt llarg i només 
n’ha agafat uns detalls. Per tant, els estudis són clarament objecte del Pla. 

Reitera que vol que quedi clar que el NOPP no demana res a part d’això. Quan ha 
citat que el document havia tingut un cost, és evident que el seu grup ha defensat 
i continuarà defensant que els diners empleats en estudis urbanístics o en 
projectes que tinguin una repercussió important i que estiguin molt ben fets, són 
un estalvi. El NOPP no hi ha posat mai cap pega, però han de ser estudis 
complets i s’hi han de destinar diners, però el que el NOPP recrimina en aquests 
moments és que el Pla de millora urbana ha marginat l’espai públic i només ha 
incidit en els espais particulars i que estan d’acord en alguns dels aspectes en els 
quals incideix , però en alguns altres no. 

Per posar un exemple respecte al tema de l’arbrat, que és  un dels estudis que 
hauria de preveure, probablement si el Pla de millora del 2001 hagués dit alguna 
cosa respecte a l’arbrat no haurien passat les coses que s’han vist últimament, 
com el fet que han desaparegut els jardins del carrer d’Alfons XIII amb l’avinguda 
de Catalunya i el pins del carrer de l’Alzina. Segurament si el Pla els hagués 
incorporat no haurien desaparegut, tot i que que jurídicament es pot fer, però el 
NOPP creu que s’ha de respectar l’espai públic en el Pla de millora urbana. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que el problema que 
els estudis estiguin ben fets o no, no és el cas, el problema és que a vegades 
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s’entra en valoracions  i cal preguntar-se qui valora si l’estudi està ben fet. No pot 
ser només la senyora Martí qui valori si l’estudi està ben fet o mal fet. 

Respecte a la participació dels veïns, indica que personalment ha assistit en 
alguna reunió, fruit del mal ús d’un document, i no per part de l’equip de govern, 
que es va facilitar per explicar als veïns el que es pretenia i el que es volia portar a 
terme i determinar que les qualificacions que estaven en un catàleg només era un 
document de treball. Això és fer participar els veïns, que van tenir l’oportunitat de 
donar les explicacions oportunes. Recorda que la senyora Martí també era 
present a la reunió i, per tant, no pot dir que  no hi ha hagut participació. 

La participació ha tingut lloc quan calia i l’Ajuntament encara no ha resolt res pel 
que fa a les 26 cases han quedat subjectes a estudi, amb la participació personal 
de cadascun dels propietaris, perquè puguin presentar al·legacions i totes les 
aportacions que creguin oportunes. 

La interpretació de la Llei d’urbanisme s’hauria de fer des d’un punt de vista tècnic 
i no polític. El senyor Lucio Gat manifesta que no és un tècnic en urbanisme, 
només és el regidor d’urbanisme i la interpretació deixa que la facin els tècnics, 
que són els que hi entenen. 

Alguna de les pràctiques que sol fer la senyora Martí és interpretar de manera 
tècnica el que diu la Llei d’urbanisme, si preveu una qüestió o no la preveu. 

Insisteix que el Pla de millora quan es va exposar pretenia una sèrie d’objectius 
que són els que complirà, sense perjudici que tots aquests elements que milloren 
l’Eixample com la circulació, l’enllumenat públic, entre d’altres, tinguin també un 
tractament.  De fet, ja s’estan fent algunes actuacions i alguns projectes de la 
zona de l’Eixample s’estan desenvolupant. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que parlar, discutir 
i aprovar el Pla de millora és de cabdal importància. 

En una intervenció anterior algú ha dit que s’havia d’haver aprovat abans, la qual 
cosa comparteix, però l’important és que en aquests moments és al damunt de la 
taula i realment és un document d’una importància cabdal per frenar la degradació 
de l’Eixample que s’ha constatat en els darrers anys. 

El seu grup no enyora èpoques passades. Fa aquesta referència perquè reconeix 
que la trama urbana de l’Eixample, avui és d’una qualitat, admiració i respecte per 
a tothom. Tampoc s’ha de perdre de vista com va néixer l’Eixample. Va néixer als 
anys 20 i 30 i reconeix la bondat de com va quedar el disseny de la trama urbana 
sobretot tenint en compte, en primer lloc, que va aparèixer en un context en el 
qual la iniciativa privada determinava les decisions públiques i l’espai públic i, en 
segon lloc, entre d’altres qüestions, que històricament hi ha hagut un contrast 
significatiu entre la bellesa i la singularitat d’unes grans edificacions, amb valors 
no només arquitectònics, sinó fins i tot botànics a l’interior de determinades 
parcel·les de titularitat privada, que contrasten amb uns carrers que malgrat la 
trama perfectament quadriculada, eren estrets i amb una manca absoluta d’espais 
d’utilitat pública i d’ús públic. Per tant, s’han de dir les coses en la seva extensió i 
utilitzant aquesta reflexió com una eina més per ajudar a tenir clar que realment el 
que cal és una actuació profunda, no només en l’àmbit públic, sinó, en el que es 
pugui, cal incidir també en els aspectes privats. 

Històricament totes les administracions, no només aquesta, sinó totes les 
administracions locals han treballat, amb més o menys encert, per regular l’espai 
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públic i millorar la qualitat urbana del conjunt de l’espai públic, com per exemple 
en l’arbrat, la il·luminació i la circulació. Insisteix en aquest últim tema per la seva 
especial significació. Tots són aspectes que han estat vetllats per les diferents 
administracions. També és cert que històricament totes les administracions han 
estat generalment tímides a l’hora de regular l’espai privat. 

Creu que tothom comparteix el fet que l’Eixample ha canviat la fesomia original i 
ha perdut de manera progressiva la imatge idíl·lica, tradicional i històrica de ciutat 
jardí, amb cases baixetes. 

Fa uns quants anys encara es veia i s’observava que la majoria del sector es 
conformava bàsicament per segones residències, però  la veritat d’avui és que és 
un nucli de població important de primera residència arrelada al municipi i que no 
deixa de patir la pressió i la febre constructora que envaeix la conurbació 
barcelonina i de la qual Parets també és víctima. Per tant, han proliferat els blocs i 
s’ha perdut l’harmonia tradicional amb un canvi dramàtic d’imatge. Per això s’ha 
redactat el Pla de millora, perquè es fa imprescindible regular i normativitzar 
alçades, volumetries i tipologia de façana. 

El treball de Pla d’usos comercials està en la línia d’entendre, revisar i avaluar el 
valor patrimonial de determinats edificis. En definitiva som en un moment que si 
es vol evitar que el barri perdi aquest aspecte, fesomia i valor original, les mesures 
restrictives han d’aparèixer, s’han de posar damunt de la taula i frenar la 
construcció. 

ICV-EA creu que s’ha d’aturar amb sentit comú, amb seny i s’han de respectar els 
valors patrimonials de tothom, però amb una clara normativa que permeti que el 
que es faci salvi allò que queda. En aquest sentit, el que més ha preocupat 
històricament és la tendència a l’agrupació de parcel·les per després acabar 
construint-hi habitatges plurifamiliars. Això és el que ha crescut exponencialment 
en els darrers anys i que s’intenta frenar amb aquest Pla. 

El senyor Tarrés manifesta que l’experiència ha demostrat que la normativa vigent 
i l’anterior, que encara era pitjor que l’actual perquè no regulava i les densitats i ha 
quedat obsoleta, no és suficientment restrictiva. En aquest sentit, si se’n vol evitar 
la pèrdua no es poden quedar de braços creuats i cal emprendre accions, dotar-se 
d’aquestes noves eines, de la nova normativa i, per això, des del primer moment 
ha estat partidari del Pla de millora, ja que és l’element que ha de permetre salvar 
el sector, que implica una modificació del Pla general, que Iniciativa també ha 
defensat i continua defensant. 

El treball que ha desenvolupat l’equip redactor i tècnic és bo. S’ha fet un treball 
exhaustiu, amb una diagnosi prou elaborada de l’estat urbanístic actual i s’na 
presentat una sèrie de propostes de canvi normatiu que són útils per resoldre el 
problema existent i, en particular, per concretar els objectius que cal assolir i les 
normatives que cal adoptar per regular les alçades i les façanes, per evitar la 
fragmentació dels espais lliures, potenciar l’avinguda de Catalunya com a eix 
comercial i de serveis, evitar la congestió del barri, evitar la desaparició d’aquelles 
edificacions que tenen valor arquitectònic o d’altres de significatives, a les quals 
abans ja s’hi han referit, afavorir nous tipus de desplaçaments a peu o en bicicleta, 
gràcies a aconseguir que l’entorn sigui una mica més agradable que el d’avui. 

Iniciativa creu que és una aposta molt clara per revalorar el conjunt de l’Eixample,  
cosa que fa el Pla de millora. Preveu intervencions concretes en funció de 
situacions concretes i en aquest sentit l’exhaustivitat és el que li dóna aquest valor 
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i garanteix que no es quedi en unes idees generals que poden ser de dubtosa 
interpretació, perquè sempre hi ha la subjectivitat en la interpretació d’alguna 
norma; malgrat que s’intenti fer bé, sempre poden haver-hi petits serrells que 
permetin diferents lectures i, per tant, la concreció és el que Iniciativa valora més 
del Pla. 

El seu grup no vol entrar a considerar i avaluar políticament el contingut de les 
diferents al·legacions presentades, ja que el regidor d’Urbanisme ja ho ha fet 
suficientment. Iniciativa avala sincerament la resposta que els tècnics han 
confeccionat, perquè està molt argumentada i en tots els casos la resposta que 
s’ha donat és l’adequada i volen que el Pla tiri endavant. En aquest sentit, ICV-EA 
està a favor de posar-se mans a la feina i es tiri endavant. 

El senyor Tarrés vol fer una referència puntual al tema de les edificacions 
significatives. Aquelles cases que es poden considerar com a edificis amb un 
possible valor, inicialment estaven integrats en una relació de 88, cosa que pot 
haver generat una certa intranquil·litat als titulars i propietaris dels edificis. És una 
alarma veïnal políticament innecessària a causa d’haver facilitat un document, que 
no deixava de ser un document de treball. 

Iniciativa va entendre que era un document de treball i com a tal estava subjecte a 
canvis, a estudis, a consideracions i el fet que avui les 88 cases, malgrat l’enrenou 
que s’ha generat, han quedat en 26 edificis, és una demostració que era un 
document de treball i el millor. El que vol ressaltar és que Iniciativa i tot l’equip de 
govern ho continua entenen així. 

Els tècnics entenen que per la potencialitat de les 26 edificacions, respecte als 
valors arquitectònics i d’altres tipus, han de continuar sent cases avaluades per 
acabar de definir aquests valors justifiquen o no la possible inclusió en el catàleg 
del patrimoni municipal. 

El senyor Tarrés li ha semblat interessant una reflexió manifestada per CiU sobre 
analitzar en un futur alguns d’aquests edificis, que podrien tenir la possibilitat de 
recollir algun equipament, per la qual cosa demana als companys de govern que 
recullin l’esmentada proposta. 

Per damunt dels interessos particulars ha de prevaler l’interès de la col·lectivitat i, 
en definitiva, amb aquest Pla de millora es frena el procés de degradació i 
s’assegura un millor futur per a l’Eixample, per tant, queda fora de tot dubte que el 
vot d’ICV-EA serà favorable a la proposta d’aprovació del Pla. 

Intervé la presidència i exposa que en les intervencions dels diferents grups es 
coincideix en la necessitat del Pla de millora per al sector de l’Eixample. Algun 
grup hi ha mostrat desacord, però també ha fet aportacions, que com molt bé ha 
comentat el regidor d’Urbanisme no eren l’objecte pròpiament del Pla de millora, 
que en concret vol regular de la forma més adequada les edificacions de les 
parcel·les privades, que és l’element que desvirtua la tipologia de l’edifici de la 
zona. 

El Pla general actual és un bon document, que no genera caos urbanístic ni 
inseguretat jurídica. En un moment de transformació i creixement, com el que ara 
es té es genera un desenvolupament urbanístic que pel seu dinamisme convé per 
una banda adaptar a unes noves realitats i necessitats, ja sigui amb modificacions 
puntuals o per l’altra, amb el desenvolupament d’un Pla d’etapes equilibrat i 
planificat. 
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El Pla general ja preveia la possibilitat de realitzar plans de millora, per això, no es 
planteja ben bé una modificació, sinó el desenvolupament del Pla general, que 
demostra la pròpia validesa. 

L’actual Pla general permet la possibilitat d’utilitzar la figura urbanística del Pla de 
millora en determinats punts del municipi, per adaptar i reforçar el plantejament i el 
model que es vol. 

La presidència explica que alguna de les modificacions que s’han portat al Ple 
eren per a la preservació de l’espai de Gallecs, per a la preservació de l’espai de 
Can Serra, per aconseguir Can Guasch com a equipament i per consolidar la 
implantació de polígons industrials, entre d’altres temes, tots molt importants per 
al progrés econòmic, social, territorial i ambiental del municipi. 

Indica que són convenients algunes modificacions puntuals a causa del 
dinamisme del poble, motivat per la seva situació en un àmbit metropolità de fort 
creixement, i que no desvirtua el model general que defineix el Pla general. 

Respecte al tema dels edificis significatius, explica que s’han fet unes 
consideracions sobre que inicialment era un document de treball indicatiu i no 
normatiu, que aquest va ser el punt de referència perquè l’equip redactor pogués 
treballar al catàleg del patrimoni, concretament a l’àmbit de l’Eixample. 

En el document ja es manifesta que fins a l’aprovació inicial del catàleg s’estudiarà 
individualitzadament cadascuna de les parcel·les i dels edificis, primer, pel valor 
arquitectònic, que tenen com a cases senyorials i com a edificis significatius, però 
també s’ha d’estudiar que els aprofitaments d’aquestes finques afectades no 
quedin disminuïts. 

Un apartat del Pla de millora de l’Eixample preveu normativament algunes 
adaptacions diferents per als aprofitaments de les finques i edificis significatius, a 
fi de donar el màxim d’aprofitaments perquè el valor patrimonial d’aquests edificis 
no quedi del tot malmès. 

La presidència indica que sempre s’ha manifestat que els edificis que puguin ser 
inclosos en l’aprovació inicial del catàleg del patrimoni tindran unes subvencions i 
ajudes, ja que si es vol preservar el seu valor arquitectònic i històric, l’Ajuntament 
haurà d’habilitar una sèrie de partides econòmiques per al manteniment i ajuda 
dels futurs edificis catalogats. 

La presidència indica que respecte a la voluntat que ha manifestat el representat 
de CiU sobre que alguna de les finques o edificis afectats, si cal, es qualifiquin 
d’equipaments, explica que es recull la consideració, i exposa que un dels estudis 
que s’estan desenvolupant sobre les finques significatives, podria haver alguna 
que els aprofitaments fossin difícils de donar-se, i es pot plantejar que alguns dels 
esmentats edificis siguin equipaments públics. 

El document que es porta a aprovació és important, ja que aconsegueix el que es 
pretenia des de feia molt de temps, era necessària la regulació i mantenir la 
imatge de l’Eixample que tots defensen, ja que queden molts espais i sectors 
d’aquella zona que poden mantenir aquesta tipologia i aquest és l’objectiu 
principal de la modificació i del Pla de millora. 

Els resultats de les votacions han estat els següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC,) 

Vots en contra: 2 (NOPP) 
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Abstencions:  0 

Per tant i, 

Atès que en data 8 de juliol de 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la formació del Pla de millora urbana de l’Eixample. 

Atès que l’acord esmentat va ser sotmès a informació pública mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió 
de la província i es va divulgar en els mitjans de comunicació local i en el web de 
l’Ajuntament per garantir els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana. 

Vist el contingut del Pla de millora urbana de l’Eixample redactat per l’arquitecte 
Josep Maria Rovira Saperas. 

Atès que en sessió de la Junta de govern local de 5 de juliol de 2005 es va 
aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de l’Eixample. 

Atès que l’ acord esmentat ha estat sotmès a informació pública mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 20 de juliol de 2005 i en el 
Periodico de Catalunya de 14 de juliol de 2005. 

Atès que l’esmentat termini va ésser ampliat mitjançant Decret d’alcaldia de 8 de 
setembre de 2005 fins al 30 de novembre de 2005. 

Atès que en l’esmentat termini s’han formulat les al·legacions que consten en 
l’expedient administratiu. 

Atès que en  sessió de 12 de gener de 2006 la Junta de Govern Local va 
adjudicar el contracte per a la redacció del Pla especial del patrimoni arquitectònic 
i arqueològic d’aquest municipi a la societat Bosch Cuspinera Associats, SL. 

Vist l’informe de les al·legacions dels serveis tècnics municipals que en proposen  
l’estimació parcial o desestimació de conformitat amb la proposta de resolució que 
consta en l’esmentat informe. 

Vistes les disposicions que regeixen la tramitació del plans urbanístics derivats. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Informar les al·legacions presentades en el sentit d’estimar-les parcialment o 
desestimar-les, segons el que consta a l’informe de les al·legacions, el qual es 
dóna per íntegrament reproduït. 

2. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de l’Eixample redactat per 
l’arquitecte Josep Maria Rovira i Saperas 

3. Sotmetre el Pla de millora urbana de l’Eixample a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per tal que procedeixi a aprovar-lo definitivament. 

4. Suspendre les llicències d’edificació en tot l’àmbit del Pla de millora urbana, 
excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament aprovat provisionalment. 

5. Suspendre l’atorgament de llicències d’enderroc dels habitatges identificats com 
a edificacions singulars del Pla de millora urbana de l’Eixample, excepte per 
aquelles llicències ajustades a la Disposició transitòria del Pla de millora. 
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6. Suspendre l’atorgament de llicències d’instal·lació i ampliació d’activitats a les 
plantes baixes dels edificis de les parcel·les encarades a l’avinguda de Catalunya 
en el tram comprès entre el carrer de la Llibertat i el carrer del Dos de Maig, 
excepte les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles 
amb les determinacions del nou planejament aprovat provisionalment. 

7. Notificar el present acord als interessats que constin en l’expedient. 

 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació urbana relativa al Pla de millora 
urbana  de l’Eixample 

D’acord amb l’exposat en el punt anterior, els resultats de les votacions són els 
següents: 

Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC,) 

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions:  0 

Per tant i, 

Atès que el 8 de juliol de 2004 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici de 
l’expedient per a la formació del Pla de millora urbana de l’Eixample. 

Atès que l’esmentat acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió 
de la província i es va divulgar en els mitjans de comunicació local i en el web de 
l’Ajuntament per garantir els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana. 

Vist el contingut del Pla de Millora Urbana de l’Eixample redactat per l’arquitecte 
Josep Maria Rovira Saperas, que va ser aprovat inicialment per la Junta de 
Govern de l’Ajuntament en sessió de 5 de juliol de 2005. 

Atès que l’article 68.4 del Text refós 1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme 
disposa que els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment 
d’operacions de millora urbana no contingudes en el planejament urbanístic 
general requereixen la modificació d’aquest a excepció dels supòsits en què no 
s’alterin els usos principals, els aprofitaments, les carregues urbanístiques ni 
l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament del 7 de juliol de 2005 va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana al barri de l’Eixample de 
Parets del Vallès, redactada per l’arquitecte Xavier Gadea i Borguño. 

Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública, conjuntament 
amb el Pla de Millora urbana de l’Eixample, mitjançant la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de 20 de juliol de 2005 i en el Periodico de Catalunya de 14 
de juliol de 2005. 

Atès que en l’esmentat termini s’han formulat les al·legacions que consten en 
l’expedient administratiu. 

Vist l’informe de les al·legacions dels serveis tècnics municipals que en proposen 
l’estimació parcial o desestimació, de conformitat amb la proposta de resolució 
que consta en l’esmentat informe. 
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Vist el document redactat per l’arquitecte Xavier Gadea i Borguño referent a la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana al barri de l’Eixample. 

Vistes les disposicions que regeixen la tramitació de les modificacions puntuals 
del Pla general d’ordenació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Informar les al·legacions presentades en el sentit d’estimar-les parcialment o 
desestimar-les, segons el que consta a l’informe de les al·legacions, el qual es 
dóna per íntegrament reproduït. 

2. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana al Barri de l’Eixample, redactada per l’arquitecte Xavier Gadea i Borguñó, 
de conformitat amb el contingut del Pla de millora urbana de l’Eixample 

3. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana al barri de 
l’Eixample a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que 
procedeixi a aprovar-lo definitivament. 

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

 

4. Aprovar, si s’escau, l’adjudicació de la concessió de la gestió 
urbanística integrada del Sector UP- 5 del Pla general d’ordenació 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que aquest punt tracta sobre donar curs a allò que es va aprovar 
inicialment el 26 de gener de 2006, el plec de clàusules econòmiques 
administratives i tècniques, que han de regir la concessió de la gestió urbanística 
integrada del sector UP-5 circuit del Pla general d’ordenació urbana. 

Durant el termini de licitació les empreses CYR ARIDS, SA; COPERFIL GROUP, 
SA; BANASFALT, SA; i PASQUINA, SA han demanat la informació necessària per 
poder presentar-se al concurs i, en data 7 de març de 2006, es va reunir la Mesa 
de Contractació que va formular proposta d’adjudicació a favor de l’empresa UP-5 
SECTOR CIRCUIT DEUMAL BARNASFALT UTE LLEI 18/1982, per un import, 
amb IVA inclòs, que es desglossa de la manera següent:  

� 5.763.349,94 euros, en concepte d’obres d’urbanització. 
� 745.314,32 euros en concepte de l’apartat 1 de la clàusula 5 del plec. 
� 650.866,43 euros en concepte de cànon per a l’Ajuntament. 

El senyor Lucio Gat indica que més enllà dels avantatges que comporta 
l’adjudicació de la licitació per a la gestió urbanística integrada, el cànon que 
correspon a l’Ajuntament per tenir el 10% de propietat, es destina a les obres 
d’urbanització. 

L’acord proposa adjudicar el contracte per a la concessió de la gestió urbanística 
integrada del sector UP-5 circuit del Pla general d’ordenació urbana a l’esmentada 
empresa. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, hi vota a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que la fórmula que 
s’aplica en aquest tipus d’adjudicació en la concessió de la gestió urbanística 
integrada obeeix estrictament a la necessitat de desenvolupar el sector, que és 
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una de les apostes i reserves que permetria créixer en un futur i disposar de més 
espai. 

CiU no coneix gairebé aquesta fórmula, que obeeix una mica a la necessitat 
d’obtenir uns diners per crear la urbanització integrada i disposar d’una certa 
quantitat per fer altres tipus d’obres que fan falta. 

CiU no està en contra de l’adjudicació, ja que l’expedient és correcte, però el 
procediment no és gaire clar i la fórmula tampoc l’acaba de convèncer, per això, 
s’abstindran. 

Reitera que l’adjudicació i la concessió a l’empresa guanyadora és totalment 
correcta, però el procediment no el tenen clar. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup ja va 
manifestar tot un seguit de qüestions el dia que es va acordar l’aprovació de les 
bases de l’adjudicació. 

El NOPP no està d’acord amb el sistema emprat, perquè es pretén adjudicar la 
gestió urbanística d’un sòl qualificat d’industrial, que s’ha desenvolupat i està 
situat entre la N-152, Nutrexpa i la carretera que va fins al circuit. Encara que es 
digui circuit, no està al darrera de Can Volart, sinó a l’altra banda. 

El NOPP entén que, en un moment de fortes pressions de tipus econòmic i 
urbanístic, l’Ajuntament ha d’agafar les regnes de la gestió urbanística i no 
externalitzar-la. És un error externalitzar la gestió urbanística, encara que la llei ho 
permeti, d’acord amb les modificacions de la Llei d’urbanisme, però el seu grup 
creu que no és una bona pràctica. 

A l’entorn de per què es produeix l’adjudicació en aquests moments hi ha un 
conjunt d’interrogants. Alguns ja els van manifestar i altres no, però hi ha moltes 
qüestions que són interrogants respecte a l’adjudicació. 

La senyora Martí indica que a part d’externalitzar la gestió, pregunta per què es 
tira endavant un projecte d’iniciativa municipal quan ningú ho ha demanat i, per 
tant, podia haver estat una iniciativa dels propietaris. 

Tampoc entenen la pressa per prioritzar el desenvolupament del polígon que, per 
cert, és l’únic sòl qualificat d’industrial, però que no té pràcticament emplaçada 
cap activitat, en canvi hi ha d’altres espais industrials en els quals hi ha una certa 
ocupació. 

L’esmentat sector no té cap ocupació o en tot cas, una. Per tant, per molt que el 
Pla d’etapes ho prevegi, no entenen aquesta execució, la iniciativa municipal ni 
aquesta pressa a tirar endavant la gestió. Hagués estat més lògic acabar el 
polígon de Can Volard. Es va incrementar la superfície d’aquest polígon per la part 
de darrere, entre el que hi ha construït i el circuit, atesos els acords als quals es 
va arribar amb l’Ajuntament de Montmeló. 

Entre Can Volard i el circuit hi ha un espai, la superfície del qual no sap si és més 
o menys la mateixa que la del sector UP-5, tot i que suposa que és una mica 
inferior, però en tot cas no és gaire diferent i hauria estat lògic des d’una òptica 
municipal prioritzar el polígon de Can Volard pels problemes que té d’urbanització 
i, si calia, ampliar la zona industrial en el sector, abans d’impactar en un altre 
espai. 

La senyora Martí manifesta que hauria estat necessari, abans de tirar l’adjudicació 
endavant, haver fet un estudi mediambiental, en especial de la contaminació 
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atmosfèrica, ja que aquests dies s’han assabentat, a través de la premsa i d’acord 
amb els estudis realitzats, que els valors de la zona superen la normativa permesa 
Per això, abans d’ocupar o desenvolupar nou sòl, hauria estat més encertat haver 
redactat un estudi mediambiental. 

El NOPP està en contra de l’externalització tal com ha explicat abans i també que 
es privatitzi la gestió, ja que l’Ajuntament va crear l’organisme Habitaparets, que 
no s’ha desenvolupat i que es va crear per portar gestions urbanístiques i construir 
habitatges de protecció oficial. L’empresa de moment és paper mullat, un titular 
informatiu en el seu dia i res més. 

La senyora Martí indica que conflueixen un seguit de qüestions que fan pensar 
que aquesta no és la millor mesura. 

El NOPP va presentar un conjunt de propostes de resolució el 28 de febrer de 
2006, en relació amb aquest tema, i fins a data d’avui no han rebut cap resposta ni 
tampoc s’han incorporat a l’ordre del dia del Ple, malgrat que estaven 
relacionades amb el punt i que concretaven alguns dels aspectes que ha explicat, 
com elaborar un estudi d’impacte ambiental, prèvia la tramitació del 
desenvolupament dels treballs del planejament urbanístic de la zona del circuit 
(UP-5); accelerar tots els estudis d’impacte ambiental necessaris en els tipus 
d’actuacions urbanístiques al municipi i no resoldre cap concurs d’adjudicació 
mentre els estudis d’impacte i econòmics no s’hagin redactat, ja que els estudis 
generarien propostes importants (quines parcel·les i superfícies serien les més 
adequades, l’indret on caldria reservar l’aprofitament mitjà de verds i equipaments) 
respecte al tipus d’indústria que es necessiten o es poden ubicar, d’acord amb els 
estàndards de necessitats i d’impacte ambiental.. 

La senyora Martí manifesta que abans s’havia d’haver decidit tot un conjunt de 
criteris, perquè el sector està afectat pel Pla director d’infraestructures de 
Catalunya i Parets, com d’altres municipis, està afectat d’una manera important, 
pel tema de la interpolar que passa per l’entorn de la UP-5 i per altres tipus 
d’infraestructures. En vista dels arguments exposats seria més adequat parar, 
pensar i redactar tots els estudis, si s’ha de gestionar algun sistema, ja que el 
NOPP no comparteix aquest que es proposa. 

Amb l’aprovació d’avui no es compleixen dues de les línies estratègiques 
apuntades a l’Agenda 21, perquè l’esmentada agenda va ser un document que es 
va presentar en campanya electoral, però després dorm el son dels justos. Una de 
les mesures diu: “elaboració d’un Pla director de manteniment de sis polígons 
industrials de Parets del Vallès que revisi les ordenances de cada polígon i les 
seves mancances estructurals d’urbanització, aparcament, connexió amb les 
xarxes de comunicació i zones verdes, incidint sobretot en els polígon de Can 
Volard i Sector Mollet”. 

Una segona mesura diu: “Coneixement de l’estat ambiental de les empreses del 
municipi de Parets del Vallès en relació al grau d’aplicació de la Llei d’intervenció 
integral de l’Administració Ambiental de la Generalitat de Catalunya”. 

Per tant, no es compleixen les línies estratègiques de l’Agenda 21 i es 
desenvolupa un planejament per una via que no és adequada. 

D’altra banda, a causa del copiós import que suposa, hauria de constar a 
l’expedient l’informe de l’interventor. No sap si a hores d’ara hi és, en tot cas quan 
van consultar la documentació no hi constava. Per totes les raons que han 
apuntat, hi votaran en contra, tal com ho van fer en l’aprovació de les bases. 
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Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que possiblement 
contestarà el mateix que va explicar quan es va presentar el Plec de condicions, 
quan va argumentar d’una manera més generosa que avui, per què s’adjudicava 
el desdoblament del sector UP-5 del sector circuit, a través d’aquesta fórmula. Tot 
i adjudicar-se amb un sistema integrat el procés que comporta el desdoblament de 
la zona, és un procés tutelat per l’Ajuntament. Per tant, no es faran passos d’un 
procés a l’altre mentre els òrgans competents per resoldre l’aprovació no ho facin. 

No s’ha de parlar d’externalització en la mesura que el Plec de condicions 
tècniques administratives estableix que els processos han d’estar aprovats 
prèviament pels òrgans competents de l’Ajuntament i els processos del 
desenvolupament estan tutelats; és una iniciativa municipal i ho continua sent. La 
llei permet adjudicar amb aquest format, justament pel que va explicar en la 
presentació del plec de condicions. 

El volum del sector econòmic que es vol implantar al municipi és important i 
l’Ajuntament hi dóna una resposta. S’està parlant d’un termini més enllà de quatre 
anys i no es pot perdre l’oportunitat de desenvolupar el sector, però no de 
qualsevol manera. 

Respecte als estudis mediambientals, explica que el Pla especial en la concessió 
integrada determina els usos que tindrà el sector econòmic de la zona. No s’hi 
instal·larà qualsevol empresa, ja que ho ha d’establir el Pla especial en el conjunt 
del desenvolupament. 

Els estudis econòmics i mediambientals que ha sol·licitat el NOPP es redactaran 
en un document que es podrà consultar i corregir, si cal. Els projectes es 
comencen hi han de seguir un procés. 

El senyor Lucio Gat indica que l’informe d’intervenció figura a l’expedient igual que 
ha figurat en tots els documents que s’han portat al Ple. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que, en el dia de la 
comissió informativa, l’informe d’Intervenció no hi era i de fet es va dir que no era 
necessari, però estan encantats que ara hi sigui i és de bastant sentit comú que hi 
consti, quan es parla de 5.000.000 €. És una xifra respectable. 

La utilització d’expressions com per exemple “sistema integrat” són difícils 
d’entendre i comprendre per algunes persones, però significa una externalització, 
ja que l’Ajuntament adjudica el polígon a una empresa perquè ho faci tot, des del 
Pla parcial fins a la reparcel·lació, per tant és una externalització. Si a això se li diu 
sistema integrat potser passa com amb els mòduls prefabricats d’ensenyament, 
que són barracons i ara s’anomenen mòduls integrats, és el mateix. Són paraules 
que es fan servir en un sentit diferent. 

El NOPP no hi està d’acord, i és una llàstima que un govern d’esquerres 
externalitzi la gestió urbanística, perquè és clau per a la bona evolució del 
municipi. 

S’ha fet referència a la tutela, però només faltaria que no hi hagués una tutela de 
l’Ajuntament, ja que l’empresa no podria aprovar el pla parcial, ni el projecte de 
reparcel·lació, entre d’altres, però és evident què caldria abans de moure fitxa: 

1. Estudiar tot el tema mediambiental, ja que Parets està sotmès a estàndards de 
contaminació atmosfèrica per sobre dels permesos. 
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2. Actuacions industrials, si són necessàries, ja que de moment no han vist enlloc 
que ho digui, ni escrits que ho demanin, però si són necessàries, seria prioritari el 
desenvolupament de Can Volard. 

3. Caldria que l’Ajuntament gestionés tot el procés i que, abans de començar 
qualsevol de les actuacions, s’establissin uns criteris mínims per saber com 
afectarà la interpolar al polígon, on creu l’Ajuntament que hi ha l’aprofitament mitjà 
que se’n derivi, quin tipus de parcel·la es farà, on s’han d’aplicar com a criteri 
general les zones verdes, equipaments i quin tipus de parcel·lació és la més 
aconsellable. 

Per tant, hi ha una sèrie de criteris que s’haurien de definir prèviament i no 
resoldre’ls a mesura que es desenvolupi. 

La senyora Martí reitera que el NOPP està en contra que es procedeixi a 
l’externalització de la gestió urbanística i que s’iniciï per aquest punt. 

Intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica que aquest govern 
d’esquerres no entrarà en el parany ni en el joc que pretén la representant del 
NOPP d’estudiar-ho tot, perquè estudiar-ho tot significa afluixar la marxa dels 
assumptes. 

Segons la senyora Martí tot s’ha de sotmetre a estudi, valoracions embullades i 
complicades. Ha fet una lectura política de les reflexions del NOPP i ha arribat a la 
conclusió que el NOPP no vol que es faci res al poble; ni al sector industrial ni al 
sector urbà, ja que tot s’ha de sotmetre a estudi, perquè la senyora Martí vol que 
no es faci res. Aquest govern d’esquerres no entrarà en aquest joc, ni en el parany 
d’estudiar-ho tot, perquè realment el que pretén la senyora Martí no és el que 
explica, sinó que no es desenvolupin els projectes del govern d’esquerres. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i es remet a la intervenció que va 
exposar quan es va portar a discussió al plenari el tema d’avui una altra vegada a 
consideració pel que fa a l’adjudicació i, atès que es tracta de licitar estrictament la 
gestió integrada, vol intervenir per una al·lusió puntual de la senyora Martí, encara 
que no s’hi vol estendre. Subscriu la intervenció del regidor d’Urbanisme sobre 
com s’ha planificat el tema. El Pla especial comporta el corresponent estudi 
d’impacte ambiental. 

Arriba un moment que hom es comença a atipar que sempre es digui que hi ha 
incompliments, que això no es fa bé, que no funciona, creu que alguna cosa o 
altra fan bé. Això el comença a atipar i particularment que es digui que l’Agenda 
21 “duerme en el sueño de los justos”, és una afirmació inadequada. 

Respecte al fet que hi ha uns estàndards de contaminació que se superen, dir 
com es diu, amb la reiteració que es diu i de la manera com es diu, crea una 
alarma social innecessària. En l’últim Ple ordinari va respondre a aquesta mateixa 
acusació. No sap si acusació és la paraula adequada, perquè vol que s’entengui 
en el sentit que aquesta mateixa pregunta ja es va formular i la va respondre molt 
clarament, en una exposició llarga i documentada per dissipar qualsevol mena 
d’alarma que hi hagués a l’entorn d’aquest punt, per això demana que no es jugui 
amb el tema de la contaminació atmosfèrica, perquè tot té la seva explicació, que 
es va donar puntualment i correctament. 

Respecte a l’opinió que l’Agenda 21 “duerme en el sueño de los justos”, vol 
entendre que és una opinió i demana a la senyora Martí que no la utilitzin més, 
perquè no és certa. En aquests moments s’està portant a terme una campanya 
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d’estalvi i d’ús públic de l’aigua prou important. Fins i tot transversalment altres 
àrees desenvolupen una campanya sobre el civisme i d’altres aspectes com el 
reciclatge, que està coordinat en el marc de l’Agenda 21. Per tant, no es pot dir 
que no es treballa en aquest àmbit, malgrat que la senyora Martí vulgui tractar 
altres temes, que això sí que es pot entendre. 

El senyor Tarrés insisteix que no sap si qui realment l’ha d’escoltar, dorm quan  
intervé i intenta que les seves explicacions s’ajustin en el temps i que siguin 
acurades , perquè, al dia següent, es tornen a reformular. No sap què passa, però 
no li agradaria estendre’s mitja hora més explicant el tema de la contaminació, 
però des del respecte personal i institucional demana que no s’utilitzi amb 
paraules majúscules el tema de la contaminació, perquè ha estat suficientment 
explicat i crea una alarma innecessària. 

Sense cap més intervencions, les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions:  2 (CiU) 

Per tant i, 

Vist que el Ple del 26 de gener de 2006 d’aquest Ajuntament va aprovar 
inicialment el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques i els 
documents annexos, que han de regir la concessió de la gestió urbanística 
integrada del sector UP-5 circuit del Pla general d’ordenació urbana. 

Vist que el referit plec es va sotmetre a informació pública per un termini de vint 
dies, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província número 4568, de 
8 de febrer de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
4568, de 8 de febrer de 2006 i en el tauler d’anuncis municipal de l’Ajuntament i, 
com que transcorregut el termini no s’hi van presentar al·legacions es va aprovar 
definitivament. 

Vist que, en el mateix temps, es va acordar convocar concurs públic per a 
l’atorgament de la concessió administrativa de la gestió urbanística integrada del 
sector UP-5 circuit del Pla general d’ordenació urbana, subjecte als plecs 
anteriorment aprovats. 

Vist que simultàniament, es va anunciar la licitació, mitjançant la publicació en el 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 
un dels diaris de més difusió de la província, durant un termini de vint-i-sis dies 
naturals. 

Vist que durant el termini de licitació les empreses CYR ARIDS, SA; COPERFIL 
GROUP, SA; BANASFALT, SA; i PASQUINA, SA han demanat la informació 
necessària per poder presentar-se al concurs. 

Vist que en data 7 de març de 2006 es va reunir la Mesa de Contractació, que va 
formular proposta d’adjudicació a favor de l’empresa UP-5 SECTOR CIRCUIT 
DEUMAL BARNASFALT UTE LLEI 18/1982, per un import, amb IVA inclòs, que 
es desglossa de la manera següent:  

� 5.763.349,94 euros, en concepte d’obres d’urbanització. 

� 745.314,32 euros en concepte de l’apartat 1 de la clàusula 5. 

� 650.866,43 euros en concepte de cànon per a l’Ajuntament. 
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Vist el procediment establert en els articles 135 en relació amb l’article 130 del 
Text refós 1/2005, de 26 de juliol, de la llei d’urbanisme, i l’article 26 del Decret 
287/2003, de 4 de novembre, del reglament parcial. 

Vist el que disposen els articles 156.a, en relació amb l’article 125 i concordats del 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei de contractes de les administracions públiques, i el Reial decret 1098/2001, de 
12 d’octubre del reglament general de la llei de contractes de les administracions 
públiques. 

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

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Adjudicar el contracte per a la concessió de la gestió urbanística integrada del 
sector UP-5 circuit del Pla general d’ordenació urbana a l’empresa UP-5 SECTOR 
CIRCUIT DEUMAL BARNASFALT UTE LLEI 18/1982, per un import  de 
6.508.664,26 €, IVA inclòs, de conformitat amb l'oferta i el plec de condicions 
particulars. 

2. Requerir a l’adjudicatari l’aportació d’una garantia definitiva del 4% de l’import 
ofert. 

3. Requerir a l’adjudicatari que prèviament a la formalització del contracte aporti la 
documentació que es detalla al plec de clàusules que regeix aquest concurs, que 
condicionen els efectes econòmics d’aquest contracte a l’aprovació de les quotes 
urbanístiques corresponents. 

 

S’absenta de la sessió la senyora Anna de Agustín. 

 

5. Aprovar, si procedeix, la moció relativa a l’alto el foc de 
l’organització terrorista ETA 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix la moció conjunta relativa l’alto el foc de 
l’organització terrorista ETA, la qual s’aprova per UNANIMITAT de tots els grups. 

Per tant i atès que, 

L’Ajuntament de Parets del Vallès valora positivament el comunicat d’alto el foc 
permanent anunciat fa uns dies per ETA. És una bona notícia per a tothom que 
reforça la il�lusió d’un futur en llibertat i obre un camí cap a la pau que tant de bo 
es consolidi ben aviat. 

El silenci de les armes suposa un pas endavant molt important per a la convivència 
i la situació política del País Basc i confiem que condueixi a la construcció d’una 
normalitat en què es puguin defensar lliurement totes les idees polítiques, en 
democràcia i igualtat de condicions. 

Per les raons exposades anteriorment el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT, 

ACORDA: 
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�� Manifestar el reconeixement a totes les víctimes del terrorisme i solidaritzar�nos 
amb les seves famílies, i expressar alhora l’esperança que la decisió d’ETA sigui 
irreversible i suposi el final definitiu de la violència. 

�� Refermar el compromís d’unitat de totes les forces democràtiques i de donar 
suport al govern central en les accions que emprengui per aconseguir la pau 
desitjada al País Basc i a tot l’Estat espanyol. 

�� Notificar el present acord al president del Govern de l’Estat espanyol, al 
president de la Generalitat de Catalunya, i al lehendakari  del Govern basc. 

 

6. Aprovar, si correspon, la moció relativa a la commemoració del 75è 
aniversari de la proclamació de la II República Espanyola 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Cultura, el senyor Torio, i llegeix la 
moció relativa a la commemoració del 75è aniversari de la proclamació de la II 
República espanyola. 

Acabada la lectura el senyor Torio convoca tots els grups municipals i la 
ciutadania en general a assistir a la plaça de la vila el proper divendres, dia 14 
d’abril, a les 12 h, a l’acte d’hissament de la bandera republicana i a la lectura del 
manifest. 

Explica que està molt avançada la investigació que es porta a terme sobre les 
persones del municipi que van patir represàlies després de la guerra civil i que 
abans de les vacances d’estiu es podrà convocar una comissió extraordinària per 
donar a conèixer els treballs i decidir les mesures de reconeixement que aquestes 
persones es mereixen. En aquests moments s’està portant a terme la recollida de 
fons orals de testimonis de les persones que van viure els fets que ha esmentat. 

S’ha fet còpia de tots els sumaris judicials i manca l’estudi dels expedients 
policials dels arxius de la guàrdia civil, que s’iniciarà properament. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, que es mostra d’acord amb la 
moció. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta l’acord i suport del seu 
grup a la proposta i indica que és de justícia que es faci aquest reconeixement, 
que s’ha de poder perdonar, però que no s’ha d’oblidar i que ara tenen una ocasió 
per fer-lo. La moció serveix precisament per tenir aquest reconeixement i perquè 
les persones i les noves generacions que vénen al darrere ho coneguin i s’adonin 
que la història es fa pas a pas, dia a dia, any rere any i, sobretot, generació rere 
generació. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu 
grup considera que és un esdeveniment històric el fet de celebrar el 75è aniversari 
de la II República i que fonamentalment cal valorar i estudiar la importància que va 
tenir, tot i que va ser una època històrica que va durar molt poc. 

El NOPP creu que no ha de ser una commemoració de gestos, de paraules i de 
discursos políticament correctes. Ha de ser una commemoració sobretot de fets. 

La II República es va fonamentar principalment en sis accions molt concretes, que 
van tenir una importància qualitativa i de modernitat molt important, com per 
exemple el dret de vot de les dones, la llei del divorci, la separació església estat, 
el projecte educatiu dels més avançats d’Europa, la regulació de la setmana 
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laboral i la reforma agrària. Sota aquestes bases va treballar la II República, tot i 
que per desgràcia aquest període va ser molt curt, ja que la sublevació militar ho 
va impedir i com deia la Clara Campoamor de totes aquestes accions de la II 
República només en va quedar una, que va ser el dret al vot, les altres van quedar 
malmeses. Suposen que el dictador va preservar el dret al vot, perquè com que no 
tenia pensat convocar eleccions no es faria servir. 

El NOPP creu que les paraules s’han de traduir en fets ja que en el moment de la 
recuperació de la democràcia en molts ajuntaments de Catalunya, Parets també, 
ja es va intentar fer una primera acció posar noms de persones importants del 
període de la II República als carrers del municipi, com el president Lluís 
Companys i Francesc Macià; d’institucions i efemèrides com el Consell de Cent i 
l’Onze de Setembre. Es va tenir cura de recuperar alguns dels noms que els 
alcaldes i regidors de la II República havien posat i, per això, a Parets hi ha 
carrers dedicats a Ferrer i Guàrdia, Francesc Layret, i Batista i Roca, que van 
intentar respectar per restituir els acords de la II República, i que posteriorment 
s’hi va afegir molt justament el de Frederica Montseny, d’aquesta època. 

Recorda que en el Ple de 4 de març de 2004 es va prendre un acord que avui es 
reitera, i que s’havia d’haver cursat, ja que el record de la II República s’ha de 
basar més en fets que no en discursos i en paraules, es va prendre una acord que 
deia “que l’Ajuntament, amb el consentiment previ dels familiars, presenti els 
recursos procedents davant dels Tribunals de Justícia per demanar la revisió i 
l’anul·lació de les sentències condemnatòries a pena de mort, atès que aquestes 
persones no podien ser condemnades per rebel·lió, ja que van ser lleials al 
Govern constituït legalment que era el de la República” i que es referia a regidors i 
alcaldes d’aquest Ajuntament que van morir. 

La senyora Martí manifesta que se’ls deu, i que l’Ajuntament de Parets està en 
condicions de tirar-ho endavant. 

Lamenta que l’acord faci dos anys que es va prendre i que encara no s’hagi portat 
a terme. En aquesta mateixa sessió es va constituir una comissióque només s’ha 
reunit una vegada i que no s’ha reunit ni tan sols per redactar aquesta moció. Els 
grups de l’oposició s’han assabentat del contingut de la moció a través de la 
premsa, cosa que lamenten en certa manera. 

El NOPP està d’acord en tots els punts de la moció, excepte en el tercer, ja que 
no estan d’acord que l’Ajuntament pengi la bandera de la República, perquè no és 
encertada la decisió, ja que una institució pot ometre els símbols que cregui 
convenient, com s’ha fet alguna vegada, però afegir-los pot provocar reaccions 
que aboquin a treure l’atenció del que veritablement és important. 

Una altra cosa seria celebrar un acte acadèmic, un acte en qualsevol altre lloc i 
que s’hi posés la bandera Republicana, però penjar-la a l’Ajuntament no és 
encertat, és un gest que no porta a res. 

El NOPP demana que es faci una votació separada de tots els punts, excepte del 
tercer, ja que en aquest s’hi abstindrien i votarien a favor de la resta de punts. Si 
no es pot votar separadament s’abstindran en el contingut de la moció. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i explica que en altres 
ocasions han tractat temes similars, com quan es va parlar sobre la repressió en 
el Ple de 4 de març de 2004, en què ja es va dir clarament la posició d’Iniciativa. 
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Per al seu grup és un objectiu polític i social important la recuperació de la 
memòria històrica, que inclou la recuperació dels valors que va representar la II 
República, que com a règim democràtic en el conjunt de l’estat, en un context en 
el qual Catalunya com a nació va poder desplegar el seu procés d’autonomia i, 
d’altra banda, lligat amb el tema de la República i el seu truncament final, a 
conseqüència de la sublevació militar franquista o feixista, és important recuperar 
no només els valors del que és i va significar allò que es diu en castellà “el poso” 
que va deixar la II República respecte als valors democràtics, i recuperar la 
memòria del que va ser i suposar la guerra civil i posteriorment el franquisme i 
conèixer també el que va suposar l’antifranquisme, tot aquest conjunt d’aspectes 
és molt important. Han passat molts anys i no es pot estar més temps sense 
afrontar el que seria la revalorització de la memòria històrica dels que van lluitar 
en el seu moment per defensar la legitimitat del govern de la República. 

En el fons eren uns homes i unes dones que van lluitar per una societat més justa 
i van acabar en molts dels casos perdent la vida i els que no la van perdre van 
patir la repressió franquista, tan si van ser sotmesos a judicis militar i van ser 
executats, com si es van exiliar a França a patir l’ocupació nazi, com si van perdre 
la vida en el front o acabant sent deportats als camps d’extermini de trista 
memòria. En definitiva, el conjunt de la societat va patir molt. Molta gent a més 
d’aquestes desgràcies màximes que acaben amb la mort, van ser detinguts, 
empresonats i castigats durament tant ells com les seves famílies, que van patir 
les seqüeles més immediates. 

Quan es parla de la II República es parla sobre que és l’hora de reconèixer 
realment el règim en si, però també les persones que el van defensar i tot el que 
va significar el que es va fer en aquella època. 

Avui en un context molt globalitzat, però també de pèrdua d’ideals i de valors, 
persones que van entregar la joventut, la vida en molts casos per a la defensa de 
les idees i que van patir repressions simplement per la seva militància política, 
sindical o per haver ocupat càrrecs de responsabilitat política, com en aquest 
Ajuntament, realment es mereixen el reconeixement públic i recuperar la memòria 
històrica és un deute amb totes aquelles persones, amb les seves famílies i és 
inexcusable. 

Hi ha moments que més enllà dels fets, que són els que ha d’imperar, els gestos 
també són importants i ICV-EA en particular entén que el fet de penjar la bandera 
Republicana i hissar-la en el context de l’Ajuntament és un símbol i és un símbol 
llargament reivindicat. 

No creu que ningú avui pugui malinterpretar que es pengi la bandera Republicana 
a l’Ajuntament, però sí que que pot haver un grup de gent, que pot veure amb 
aquest gest simbòlic, però que en el fons és un fet institucional el reconeixement a 
la seva lluita, al seu passat i al seu patiment. Pensa bàsicament en les famílies 
directes i concretes de les persones afectades, que rebran de bon grat aquest 
exercici públic d’exercitar la memòria. Van ser subjectes de la repressió i com a 
hereus dels valors que van suposar la II República, han de fer gestos i actuacions 
que evidenciïn que s’han de remoure mínimament les consciències d’aquells que 
encara no ho tinguin clar; per posar damunt de l’escenari polític i públic, que si 
avui són alguna cosa és gràcies a aquella gent i, en aquest sentit, el seu grup es 
reafirma en tot el contingut de la moció.  

Tota la moció no té cap punt amb que puguin observar cap discrepància i demana 
que es voti en la seva integritat i recollint les paraules del regidor que ha fet la 
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presentació, el company Antonio Torio, ICV-EA se suma a la manifestació pública 
de demanar a la ciutadania que participi en aquest acte, que és un acte públic 
d’homenatge a la II República i a totes aquelles persones que han donat la vida 
per defensar-la. 

Intervé la presidència i manifesta que més que fer votacions separades, el tercer 
punt com molt bé ha dit el regidor d’Iniciativa té un valor simbòlic dintre de la 
moció global, per la qual cosa es manté la proposta íntegra.  

La presidència proposa a la representant del NOPP que l’acta reculli l’abstenció 
en el tercer punt i el vot favorable en la resta de la proposta. 

La senyora Martí mostra el seu acord. 

Per tant, tots els grups voten a favor de la moció. El grup del NOPP, vota a favor 
de la moció, llevat del punt tercer, en el qual s’absté. 

Atès que aquest any es compleix el 75è aniversari de la proclamació de la II 
República espanyola i el 70è aniversari del començament de la Guerra Civil, i al 
mateix temps el Congrés dels Diputats ha acordat declarar el 2006 Any de la 
Memòria Històrica 2006. 

Coincidint amb aquestes efemèrides, creiem que és de justícia històrica recordar i 
homenatjar aquelles persones que van ser víctimes del conflicte bèl·lic i de la 
repressió posterior. 

No pot quedar en l’oblit el paper que la societat amb, els nostres alcaldes i 
regidors de la República al capdavant van jugar en l’important avenç social que hi 
va haver en aquell període i en la defensa de les llibertats que van protagonitzar 
contra la rebel·lió militar feixista. 

Atès que el cop d’estat del 18 de juliol de 1936 va truncar la República i va 
imposar un règim dictatorial durant quaranta anys, que moltes persones grans que 
van patir aquella dictadura continuen amb nosaltres, privades de llibertats i drets 
bàsics, i que malgrat l’arribada de la democràcia encara han hagut d’esperar que 
se’ls reconegui la lluita i la defensa del govern legítim de la República, que 
representava la voluntat majoritària de la ciutadania de l’Estat espanyol. 

Atès que el govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la creació del 
Memorial Democràtic i que al nostre municipi es va constituir, mitjançant un acord 
del Ple del 4 de març de 2004, una comissió integrada per historiadors, 
representants polítics i socials que està duent a terme una sèrie de treballs de 
recerca per tal d’identificar totes les persones que van patir algun tipus de 
represàlia amb la finalitat de recordar-los i poder-los fer un reconeixement públic. 

Atès que la recuperació de la memòria històrica és un deute que tenim amb les 
persones que ens han precedit i que van donar la seva vida per defensar una 
societat com la que avui tenim. 

El Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 

1. Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i el 
govern legítim de la II República espanyola, elegit democràticament. 

2. Recordar la II República espanyola en el seu 75è aniversari i el gran llegat que 
suposa per a les nostres generacions. 
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3. L'Ajuntament de Parets del Vallès hissarà, el dia 14 d’abril, la bandera de la 
República espanyola per homenatjar la II República, els alcaldes i els regidors 
dels ajuntaments d'aquella època. 

4. Durant l’any 2006, l’Ajuntament de Parets del Vallès celebrarà diferents actes 
per commemorar aquestes efemèrides i promourà accions per recuperar la 
memòria històrica, com ara un homenatge públic a tots els represaliats amb 
l’emplaçament d’un monument commemoratiu, la publicació d’un estudi sobre la II 
República i la Guerra Civil a la nostra població, la rehabilitació del refugi antiaeri 
de l’avinguda de Catalunya, una exposició monogràfica sobre el període republicà 
i conferències per part d’estudiosos de l’època. 

5. Reiterar la sol·licitud de revisió i anul·lació dels judicis sumaris militars pels 
quals es va sentenciar a pena de mort els alcaldes i regidors d’aquest Ajuntament 
que van defensar la llibertat i el govern legítim de la República. 

6. Donar suport al Parlament de Catalunya en totes aquelles accions legislatives 
que cerquin la recuperació de la memòria històrica, la nostra dignitat com a poble i 
el rescabalament moral de les víctimes de la guerra i la repressió franquista. 

7. Sol·licitar al govern espanyol la promoció de la reparació històrica de la 
memòria republicana i la creació d’una comissió oficial d’investigació sobre les 
violacions dels drets humans comeses sota la dictadura franquista i informar el 
Consell d’Europa de les seves conclusions. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 

 

 

 


