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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinari 
Data: 11 de maig de 2006 
Horari: de 21 a 23.40 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 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 
Excusa l’assistència 
Rosa Martí Conill, regidora 
Domingo Cepas Muñoz, regidor 
 

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

2. Donar compte del Decret relatiu a la modificació de l’organització de les regidories de 
l’Ajuntament. 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 de l’Ajuntament i del 
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès. 

4. Ratificar, si s’escau, l’acord de la Junta de Govern Local de determinació dels 
percentatges anuals de la despesa del Projecte de reforma del CEIP Pau Vila. 

5. Aprovar, si correspon, la concertació d’un préstec per al finançament de la inversió de 
la residència-centre de dia. 



 

  
                               
 

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

2

6. Acordar, si procedeix, acceptar l'import de les subvencions per a les escoles bressol 
municipals. 

7. Acordar, si escau, iniciar la redacció del Reglament de participació Ciutadana. 

8. Aprovar, si correspon, l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, relatiu a l’execució de programes en l’àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil. 

9. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana en el sector UP-7 denominat “Cementiri”. 

10. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana en el sector UP-1 Can Fradera. 

11. Acordar, si correspon, l’aprovació definitiva de la Constitució i els Estatuts de la 
societat de responsabilitat limitada “HABITAPARETS, SL”, per a la gestió del 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. 

12. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta del dia 6 d’abril de 2006. 

 

2. Donar compte del Decret relatiu a la modificació de l’organització de les 
regidories de l’Ajuntament 
Pren la paraula la presidència i manifesta que tal i com es va comentar a la comissió 
informativa l’Alcaldia ha cregut convenient la necessitat d’establir una millora en la 
coordinació de diferents àrees dels serveis municipals, encaminades a portar endavant el 
Pla d’acció municipal de l’equip de govern. 

S’estableix la modificació i canvi de regidories, consistent que el regidor que abans 
portava l’Àrea de Serveis Personals, Generals i Econòmics serà titular dels Serveis 
Territorials, i el regidor de Serveis Territorials i de Serveis portarà l’Àrea de Serveis 
Generals i Econòmics. És a dir, que el senyor Josep Llacuna a partir del dia 15 de maig 
coordinarà les àrees de Serveis Generals i Econòmics, i el senyor Sergi Mingote les de 
Serveis Territorials i Serveis, i d’Eixos Estratègics. 

Amb l’esmentat canvi es pretén donar un últim impuls per portar endavant les accions del 
Pla d’acció municipal de l’equip de govern, i aconseguir els objectius que s’havien 
plantejat en aquesta legislatura. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i explica que aquesta tarda ha 
escoltat la ràdio i ha sentit que es crea la nova Àrea d’Eixos Estratègics, amb un total de 
deu eixos, dels quals només han explicat tres. Per això, demana que l’alcalde doni més 
explicacions al respecte i que expliqui a què es deu la remodelació i el pressupost que es 
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destina a les noves àrees, ja que hi ha una sèrie d’eixos estratègics que demanen una 
operativitat per fer un munt de coses i en el pressupost no es va aprovar cap import per 
aquests conceptes. Indica que falta informació, perquè es tracta de deu eixos estratègics i 
es crea una nova àrea. 

El senyor Morguí manifesta que el canvi que s’opera no agafa totes les regidories en 
global, sinó que hi ha un traspàs de regidories, de tal manera que per exemple 
Comunicació queda adscrita al mateix regidor que portava l’àrea. 

Realment hi ha una reforma estructural bastant considerable, que mereix una explicació 
més àmplia envers als membres del Ple i, sobretot de la població, per conèixer millor els 
canvis, com per exemple que hi ha temes de comerç que abans estaven dintre de l’Àrea 
de Territori i ara passen a Serveis Generals. 

Hi ha una variació considerable de assumptes a portar a terme i cada regidor s’ocuparà 
de bastants coses noves. 

El senyor Morguí manifesta que ha agafat un fulletó, que s’assembla a un ban, sobre 
comunicació, que tot seguit mostra als assistents, i explica que ara hi ha una nova manera 
de fer comunicació. Pregunta si el regidor senyor Sergi Mingote continuarà encarregant-
se de l’Àrea de Comunicació tal com ha sentit a la ràdio. 

S’ha repartit un fulletó que explica els canvis de l’avinguda de Lluís Companys, que 
sembla un ban, perquè té la mateixa estructura, però és propaganda perquè l’Ajuntament 
informa sobre uns temes i la informació que es dóna no és exactament el mateix que 
s’està portant a terme, perquè el fulletó indica que hi ha zones en què es podrà aparcar 
en el centre mateix de l’avinguda. 

Reitera la pregunta de si el senyor Sergi Mingote continuarà encarregant-se d’aquestes 
qüestions o serà el senyor Josep Llacuna. 

Demana que s’expliqui millor la part dels eixos estratègics, ja que les quatre coses que 
sap al respecte les ha sentit a la ràdio. 

Pregunta pel pressupost que es destina per tirar endavant els eixos estratègics, ja que 
s’ha comentat que era una nova àrea de l’Ajuntament. 

La presidència respon que ja es va explicar a la comissió informativa i, per tant, intentarà 
ser molt breu en la resposta, perquè de les moltes coses que ha dit el senyor Morguí es fa 
difícil agafar el fil conductor, ja que ha barrejat alguns conceptes. 

Explica que l’organització varia poc, ja que de canvis no hi ha gaires, només unes 
regidories que portava un regidor les portarà un altre i viceversa, atès que l’únic que es fa 
és un canvi d’àrees entre dos regidors, excepte la de Comunicació, que la continuarà 
portant el regidor Sergi Mingote. 

Respecte als eixos estratègics, explica que aquests són els que formen part del Pla 
d’acció municipal de l’equip de govern, i es pretén que un regidor concret es dediqui a 
portar-lo a terme i faci un seguiment continuat dels eixos, que engloben entre d’altres la 
residència, el parc Fluvial, la Marineta, l’habitatge, la millora dels serveis i les obres dels 
nous centres educatius i formatius. És a dir, són tots aquests elements que l’equip de 
govern considera bàsics per tirar endavant el programa electoral, amb aquests punts 
concrets i importants anomenats eixos estratègics que estan en el Pla d’acció municipal. 
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Respecte al que ha dit el senyor Morguí sobre la propaganda, ha de dir que l’Ajuntament 
no fa propaganda, sinó que informa. Dir que el fulletó és propaganda no és correcte. El 
NOPP sempre es queixa. Si l’Ajuntament informa es queixa i si no ho fa també es queixa. 

Reitera que l’Ajuntament informa i que la informació i el fulletó facilitats han estat 
suficientment explicatius, i molts veïns ho han agraït, ja que s’especifica perfectament el 
seguiment de l’obra que es porta a terme i en quin lloc s’ubicaran els aparcaments. 

La voluntat de l’equip de govern ha estat informar la gent abans que s’iniciï tota una sèrie 
d’obres de millora en el sector de l’avinguda de Lluís Companys. Reitera que no és 
propaganda, sinó informació. 

En aquest cas la informació l’ha facilitat el regidor de Serveis, ja que l’adjudicació va tenir 
lloc al mes d’abril i el regidor Josep Llacuna continuava a l’Àrea de Serveis. 

L’Alcaldia per operativitat, organització i per donar un últim impuls, ha cregut oportú fer 
unes adaptacions, que són necessàries. Amb la nova àrea esperen portar a terme els 
objectius bàsics per a la millora del municipi. Reitera que és necessari i oportú que hi hagi 
un regidor que es dediqui concretament a desenvolupar els eixos estratègics, que la 
presidència ha relacionat anteriorment. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i exposa que en intervenció anterior ha 
demanat que informessin sobre el pressupost i els deu eixos estratègics, ja que entre els 
que ha dit la ràdio i els que s’han dit al Ple només surten sis: la residència, el parc Fluvial, 
la Marineta, Obres i Educació, Cal Jardiner i Habitatge Protegit. Al final també han dit 
Participació Ciutadana, en total són set. Falten eixos i sol·licita que es defineixin per 
coneixe’ls. 

Es disculpa per haver dit propaganda quan volia dir informació, ja que es referia a un 
fulletó d’informació. 

La presidència indica que no té la relació dels eixos que ha informat la ràdio, però explica 
que hi ha uns temes vinculats a l’organització administrativa i sobretot a Serveis, 
principalment les voreres i les diferents places i espais públics. La inversió en carrers és 
un dels eixos estratègics que es vol portar a terme. 

Sense haver-hi cap més intervenció, els membres de la corporació es donen per 
assabentats del Decret següent: 

“Atès que per Decret d’Alcaldia de 23 de desembre de 2004, amb efecte a partir de l’1 de 
febrer de 2005, es va establir l’organització de les regidories amb responsabilitat de 
govern de l’Ajuntament, el nomenament dels regidors delegats i es va modificar 
l’organització establerta pel Decret de 3 de juliol de 2003. 

Vista la voluntat d’establir una millora en la coordinació dels diferents serveis municipals 
que dirigeixen actuacions incloses dins el Pla d’acció municipal de l’equip de govern. 

Atès el que disposa l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de règim local, en relació amb l’article 49 del Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 44.2 i concordants del Reglament orgànic municipal. 

Resolc: 
1. Establir la modificació següent en l’organització de les regidories amb responsabilitat de 
govern d’aquest Ajuntament, amb el nomenament dels regidors delegats corresponents: 
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• Coordinació de l’Àrea de Serveis Generals i Econòmics, i regidor delegat del 
Servei de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Consum, el senyor Josep 
Llacuna Alonso. 

• Coordinació de l’Àrea de Serveis Territorials i regidor delegat dels Serveis Urbans, 
Obres, Via Pública, i Eixos estratègics, el senyor Sergi Mingote Moreno. 

2. Notificar els nomenaments als interessats a l’efecte d’acceptar-los i establir-ne  
l’eficàcia a partir del proper 15 de maig de 2006. 

3. Donar compte d’aquest acord al Ple en la propera sessió ordinària. 

Parets del Vallès, 3 de maig de 2006” 

 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 de 
l’Ajuntament i del Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Mingote, i 
explica que la competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost es va delegar 
a la Junta de Govern i, avui es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2005 de l’Ajuntament, que desglossa a continuació resumidament. 

Liquidació del pressupost 

1. DRETS RECONEGUTS NETS 16.005.364,21 
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 15.805.847,91 
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR (1-2) 199.516,30 
4. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES 615.401,16 
5. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES 589.992,40 
6. DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA 301.431,10 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6) 475.538,64 
 
 
Romanent de tresoreria 

1. TOTAL PENDENT DE COBRAMENT 1.733.681,01 
2. TOTAL PENDENT DE PAGAMENT 3.873.597,91 
3. FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA EL 31/12/2005 3.647.114,14 
4. ROMANENT AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 949.877,50 
5. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4) 557.319,74 
6. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (4+5) 1.507.197,24 
 

El senyor Mingote continua exposant que es remetrà una còpia de la liquidació aprovada 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

A continuació fa un resum de la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2005 del 
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès: 

Liquidació del pressupost 

1. DRETS RECONEGUTS NETS 2.632.424,54 
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2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 2.553.215,93 
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE AJUSTAR (1-2) 79.208,61 
4. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES 17.463,70 
5. DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES 16.019,49 
6. DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA 5.072,60 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6) 82.837,00 
 
 
Romanent de tresoreria 

1. TOTAL PENDENT DE COBRAMENT 224.267,52
2. TOTAL PENDENT DE PAGAMENT 178.607,45
3. FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA El 31.12.2005 92.954,02
4. ROMANENT AFECTAT A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 24.720,49
5. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4) 113.893,60
6. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (4+5) 138.614,09
 
Indica que també es remetrà una còpia de la liquidació aprovada a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

Ressalta com a detall més significatiu de la política econòmica racional i equilibrada que 
es porta, que hi ha un romanents aproximats de 100.000.000 PTA, i que en properes 
modificacions s’ajustaran i s’afegiran a inversions. 

Intervé la presidència i explica que una vegada que s’ha donat compte de la liquidació i 
com en anys anteriors, segurament al mes de juny tindrà lloc la Comissió Especial de 
Comptes, en què es presentarà la liquidació i els membres de la comissió podran 
examinar els comptes, en la qual tots els grups municipals hi estan representats. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el que més 
ressalta de la liquidació del pressupost és el romanent de tresoreria. Indica que si hi ha un 
romanent és perquè alguna de les propostes del pressupost de l’any passat no es va tirar 
endavant, com és el cas del parc Fluvial, en què s’havia destinat un import, però no s’ha 
portat a terme. Cada any surt en els pressupostos el parc Fluvial, però no es fa. 

El romanent de tresoreria d’alguna manera és perquè hi ha una sèrie de projectes que es 
podien haver portat a terme l’any passat i no es van tirar endavant. 

El senyor Morguí fa notar la lentitud en tirar endavant els projectes, la qual cosa 
repercuteix en què cada vegada sigui més difícil de realitzar-los. Ningú es queixa sobre 
que hi hagi un projecte de parc Fluvial o d’altres, sinó de la lentitud del procés. Per això, el 
romanent de tresoreria és l’efecte de l’esmentada lentitud. 

El NOPP espera que abans de juny quan tinguin lloc les reunions sobre la liquidació del 
pressupost s’entregui un desglossament més detallat de la liquidació per partides, petició 
que ja van fer l’any passat, i es va denegar, per això, es van veure obligats a demanar al 
Síndic de Greuges de la Generalitat que tingués present que una demanda que havien fet 
sobre una liquidació del pressupost més desglossada no l’havien rebut com a informació. 
Afegeix que el NOPP espera rebre-la enguany. 
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Intervé el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Mingote, i explica que els punts de 
vista d’ambdós grups són diferents. L’equip de govern creu que la gestió, la programació i 
la possibilitat d’elaborar un pressupost equilibrat i racional significa que hi han variacions 
poc importants, i hi fan una lectura molt positiva. Afegeix que a molts ajuntaments els 
agradaria trobar-se en la situació envejable de Parets respecte al romanent de tresoreria. 

Pel que fa a la documentació, explica que quan es portin endavant les diferents 
comissions especials de comptes es farà arribar la documentació als grups, de la mateixa 
manera que l’any passat, tal com marca la llei, d’una manera adequada i més que extensa 
perquè tinguin totes les xifres i les dades i facin la valoració que creguin més adequada. 

La presidència explica que quan es fa la liquidació del pressupost els ingressos per 
préstecs o aprofitaments urbanístics no apareixen en la liquidació, només els ingressos 
consolidats, per això, el romanent no és a causa que no s’hagin fet les inversions, ja que  
la liquidació dels pressupostos es fa sempre sobre ingressos consolidats i no sobre 
préstecs i inversions, sinó bàsicament d’ingressos consolidats. 

En el moment que el romanent sigui positiu s’incorporaran els ingressos en altres 
projectes a desenvolupar, sigui de despesa ordinària o inversions. 

La liquidació és favorable precisament perquè hi ha hagut més ingressos ordinaris a 
causa de la dinàmica de l’Ajuntament i de l’estalvi econòmic, ja que no s’ha consolidat tota 
la despesa. La liquidació és positiva per la suma dels dos conceptes a nivell ordinari, com 
en el cas dels últims anys, que ha estat considerable i que demostra que l’Ajuntament té 
uns forts ingressos consolidats i que posa control a la despesa. 

Referent a la documentació i el Síndic de Greuges, explica que no és que l’Ajuntament no 
donés la documentació, sinó que va manifestar al NOPP que la tenien a la seva disposició 
per a consultar. 

El NOPP demanava una sèrie de fotocòpies de documents i l’Ajuntament va respondre 
que la informació la tenien a disposició per consultar-la. No és que no es volgués donar, 
sinó que la podien consultar en la comissió i en qualsevol moment a fi que prenguessin 
nota. 

Reitera que el NOPP tenia la informació a la seva disposició per consultar-la, però 
demanaven còpia de tot l’expedient, cosa que es va denegar, ja que es va facilitar la 
documentació que marca la normativa i, a més, la podien consultar en qualsevol moment, 
ja que es va posar a disposició, igual que es farà en la propera comissió especial de 
comptes. 

Sense haver-hi cap més intervenció, els membres de la corporació es donen per 
assabentats de les liquidacions de l’exercici 2005. 

 

4. Ratificar, si s’escau, l’acord de la Junta de Govern Local de determinació 
dels percentatges anuals de la despesa del Projecte de reforma del CEIP Pau 
Vila 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i proposa ratificar 
l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 20 d’abril de 2006, relatiu a l’adjudicació 
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de les obres de reforma del CEIP Pau Vila a l’empresa ISTEM SLU, la qual va presentar 
una oferta en conveni negociat, ja que anteriorment s’havia declarat desert el concurs. 

Les obres de reforma i ampliació del Pau Vila és un projecte plurianual per un valor 
d’1.012.401,04 €. L’acord proposa l’execució de les obres mitjançant dues fases; la 
primera per un import de 408.774,64 € i la segona per valor de 603.626,40 €, amb càrrec 
al pressupost de 2006. 

Les obres s’iniciaran al juny, continuaran durant tot l’estiu i el primer i segon trimestre del 
curs 2006, per veure si s’acaben abans de la primavera de 2007. Afegeix que les obres 
s’han pressupostat en dos anys, d’acord amb la normativa vigent de seguretat, i esperen 
que s’executin l’abans possible. 

En la primera fase es farà el menjador, l’entrada i l’adequació de les oficines. En la 
segona fase s’executarà tota la reforma de la fusteria d’alumini de les classes, l’ascensor i 
el tancament del porxo. 

El grup d’ERC dóna suport a la ratificació. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup també dóna suport 
a la proposta i agafen la paraula al regidor d’Educació sobre que les obres s’iniciaran el 
mes ràpidament possible, ja que porten un retard important i el Patronat Pau Vila és una 
escola emblemàtica del municipi i s’hauria de tirar endavant la reforma el més aviat 
possible. 

D’altres vegades ja han manifestat la necessitat d’executar la remodelació, ja que l’edifici 
ho requereix des de fa temps. 

S’ha d’intentar que no torni a passar de declarar desert un concurs per manca de 
licitadors. Aquest fet vol dir alguna cosa. Alguna cosa no es va fer prou bé i després d’una 
manera bastant ràpida i per procediment negociat s’adjudica l’obra per un import una 
mica superior. 

Estan d’acord en el fet que el procediment està dintre dels paràmetres que marca la llei i 
donen per bo que finalment s’hagi pogut contractar l’obra i que es tiri endavant, encara 
que sigui per aquest sistema  

L’edifici ho necessita i CiU sempre ha manifestat que el Patronat Pau Vila ha de ser 
l’escola emblemàtica del poble, perquè és l’escola del municipi; les altres són escoles 
públiques, que les respecten igual que les escoles concertades, però el Patronat ha estat 
i creu que serà la nostra escola i ha estat el bressol de molts del que avui estan aquí, per 
això requereix una atenció especial i les millores s’han de programar pautadament, per no 
arribar a la situació actual, en què s’ha de fer una inversió considerable per deixar l’escola 
en condicions. Reitera que CiU espera que les obres comencin el més aviat possible. 

Intervé la presidència i indica que quan es diu la nostra escola, quan és una escola 
municipal és una escola de tots. El Patronat Pau Vila és una escola municipal, i molts 
dels que estan avui aquí van cursar-hi els estudis primaris i secundaris. És l’escola 
municipal i s’entén el fet que tingui un seguiment més continuat. Però més que la nostra, 
si és una escola municipal és una escola de tothom. 

Respecte a què alguna cosa no s’ha fet bé perquè l’adjudicació va quedar deserta, ha de 
dir que no és així, ja que en aquests moments els ajuntaments i altres administracions 
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públiques tenen molta obra per adjudicar en molts llocs. S’anuncien obres per licitar i no 
hi ha licitadors, perquè hi ha molta obra pública a executar. En el moment de l’adjudicació 
van veure que algunes de les empreses que van dir que es presentarien van preferir 
presentar-se en altres tipus d’obra. A més, aquestes obres tenien el handicap que 
s’havien d’executar en una escola en funcionament. 

L’Ajuntament va parlar amb l’empresa que està executant les obres de l’escola Lluís 
Piquer, perquè està a prop, però van respondre que els números eren molt justos per 
executar-les i en dues fases i el fet que el col·legi estigui en funcionament mentre es 
porten a terme és complex a causa de les mesures de seguretat a adoptar i preferien 
presentar-se en altres obres. 

Per l’exposat, l’Ajuntament va millorar el pressupost amb un deu per cent, pel plus de 
seguretat, i perquè es feia difícil que alguna empresa es presentés, perquè hi ha una forta 
demanda d’obra pública i les empreses seleccionen i trien les que són més senzilles, més 
rendibles o tenen menys condicionaments sobre seguretat, per això es va efectuar 
l’increment per donar resposta a les inquietuds que algunes empreses i licitadors van 
manifestar. 

L’important com ha dit anteriorment el regidor és que s’hagin adjudicat les obres a 
l’empresa Istem, que properament les començarà i s’ha compromès que el menjador 
estigui en funcionament al mes de setembre, que era l’element prioritari. També s’ha 
compromès a començar la segona fase de les obres el més aviat possible, a fi que 
l’escola tingui els elements necessaris i es millorin els espais amb les adaptacions i les 
reformes necessàries perquè els espais siguin el més confortable possible i de la màxima 
qualitat. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el seu grup dóna 
suport a l’acord. En les reunions mantingudes en el si del NOPP van parlar sobre una 
modificació del pressupost per aconseguir executar una obra que l’any passat ja 
s’esperava. 

Indica que s’ha incrementat el concurs en un deu per cent, el màxim que permet la llei, ja 
que la licitació del 2 de març de 2006 va quedar deserta. 

Manifesta que el NOPP hagués votat a favor de la proposta, encara que s’hagués produït 
una modificació en el pressupost, ja que és una obra que s’arrossega des de fa molt 
temps i és important que s’executi. Afegeix que hi ha projectes que s’han de tirar 
endavant i en canvi van a pas de tortuga i no perquè l’Ajuntament ho vulgui, sinó per 
raons generals del mercat. 

El NOPP confia que el primer termini de la primera fase de les obres es compleixi 
realment per al 12 de setembre de 2006 i que aquesta fase estigui realment executada. 

El senyor Morguí indica que potser se n’ha anat una mica de les mans, ja que s’ha 
produït un retard d’un any i ara s’ha de córrer. Potser amb un incentiu s’hagués 
aconseguit licitar les obres abans. El Pau Vila ha patit bastant el fet que no estiguessin 
fetes les reformes. 

La presidència manifesta que l’important és que s’iniciïn i es comencin les obres i que el 
menjador escolar funcioni al mes de setembre tal com s’ha previst. Esperen i desitgen 
que així pugui ser. 
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Sense haver-hi cap més intervenció, tots els grups voten a favor de la ratificació, per tant, 
el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT ratifica l’acord de la Junta de Govern de data 20 
d’abril de 2006, amb el text següent: 

“Adjudicar el contracte d’execució les obres de reforma del CEIP Pau Vila a l’empresa 
ISTEM SLU 

Vist que per acord de Junta de Govern de data 30 de març de 2006 es va acordar 
declarar desert el concurs de les obres de reforma del CEIP Pau Vila, per manca de 
licitadors. 

Vist que en la mateixa sessió es va acordar iniciar una nova licitació mitjançant 
procediment negociat de conformitat amb el que disposa l’article 141a) del TRLLCAP, 
amb un pressupost màxim d’1.028.132,53 €, IVA inclòs, dels quals 415.126,77 € 
corresponen a la primera fase i 613.005,76 € a la segona fase. 

Vista l’oferta presentada per ISTEM SLU d’execució del contracte de les obres de reforma 
del CEIP Pau Vila per un import total d’1.012.401,04 €, corresponen 408.774,64 € a la 
primera fase i 603.626,40 € a la segona fase d’execució. 

Atès l’informe tècnic favorable a l’adjudicació de l’execució de les obres del CEIP Pau Vila  
a l’empresa ISTEM SLU en no superar la seva oferta el 10% del preu originari del present 
contracte, d’acord amb l’article 141 a) del TRLLCAP. 

Atès que de conformitat amb la clàusula sisena del contracte la segona fase d’execució 
s’haurà de realitzar en un termini de vuit mesos des de l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

Atesa la conformitat d’intervenció. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Adjudicar el contracte de pressupost plurianual d’execució les obres de reforma del 
CEIP Pau Vila, a l’empresa ISTEM SLU, per un import total d’1.012.401,04 €, corresponen 
408.774,64 € a la primera fase i 603.626,40 € a la segona fase d’execució, de conformitat 
amb el Plec de condicions particulars. 

2. Aprovar la Proposta de despesa número 920060000977, corresponent a la primera 
fase d’execució per un import de 408.774,64 € amb càrrec a la partida 4534 422 62200, 
en la seva Fase “D”, i fer la reserva d’un import de 603.626,40 € amb càrrec al pressupost 
de 2007, atès el caràcter plurianual de les obres, sense perjudici que aquesta pugui 
avançar-se en el supòsit d’existir crèdit adequat i suficient. 

3. Aprovar la Proposta de despesa número 920060000978, amb càrrec a la partida 4534 
422 62200, per un import de 6.352,13 € en concepte de la diferència de l’import consignat 
inicialment per a la tramitació del concurs i l’import de la seva adjudicació. 

4. Notificar la present resolució als interessats, i requerir a l’adjudicatari per tal que aportin 
la documentació establerta en el Plec de condicions administratives.” 
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5. Aprovar, si correspon, la concertació d’un préstec per al finançament de la 
inversió de la residència - centre de dia 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Mingote, i 
exposa que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2006 va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació per a la concertació d’un préstec a llarg termini per al 
finançament de la inversió de la residència – centre de dia prevista en el pressupost de 
l’exercici 2006, per un import de 2.000.000 €. 

Algunes de les condicions inicials de l’expedient era l’import de 2.000.000 € i un termini de 
30 anys, però en el termini fixat per a la presentació de sol·licituds cap entitat complia la 
condició del termini i es va deixar l’expedient per resolució de l’Alcaldia de data 25 d’abril 
de 2006, i es va obrir un nou expedient per a la concertació del préstec pel mateix import, 
però per un termini de 20 anys, amb 2 de carència i 18 d’amortització. 

A continuació el senyor Mingote llegeix la part dispositiva de la proposta d’acord. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que en el últim Ple ordinari 
es van abstenir en aquest tema i van demanar l’informe econòmic de la residència – 
centre de dia, però encara no s’ha entregat. No saben exactament les despeses de la 
residència, per tant, no saben perquè serveixen els cèntims, per això voten en contra. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup s’abstindrà. Tothom 
ha demanat la finalitat de l’equipament, cosa que han manifestat i ho han dit, però l’import 
de la inversió és molt important i condiciona les arques municipals. 

CiU hagués prioritzat algunes obres en favor d’altres i potser no hagués estat necessari 
demanar aquest préstec. 

Indica que és molt llarg el termini inicial sol·licitat de 30 anys, la qual cosa ja va  
manifestar CiU. Finalment s’ha demostrat que les entitats financeres no estaven per la 
labor i la proposta és de 20 anys, amb l’aprovació de l’interventor de l’entitat, que és una 
garantia i de totes maneres és una inversió important, per l’exposat CiU s’absté. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i explica que el seu grup va votar 
en contra en el Ple dels pressupostos sobre sol·licitar un préstec de 2.000.000 € per a la 
residència. Falta conèixer perfectament la propietat dels terrenys i la disponibilitat. Hi ha 
una sèrie de mancances com són els informes econòmics sobre com es tirarà endavant 
l’equipament. 

Es demana un préstec per un nom o fins i tot per unes diapositives que van veure d’un 
projecte, del qual no coneixen realment la documentació econòmica lligada a la inversió. 

Reitera que respecte a la inversió de la residència – centre de dia falta saber la propietat 
de la ubicació i l’informe econòmic de com es gestionaran les despeses. 

L’esmentat equipament no només té una despesa de 2.000.000 €, sinó que es preveu de 
4.000.000 € a 5.000.000 €. 

Es remet una altra vegada a les consideracions realitzades en el seu moment en el Ple de 
pressupostos, que van votar en contra i hi tornaran a votar en contra de la concertació del 
préstec, perquè manca un plec de documentació i un coneixement real del que hi ha al 
darrera de voler executar aquesta construcció. No només volen unes imatges i unes 
explicacions generals d’un possible projecte. 
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El senyor Morguí indica que no queda clar com gravarà el préstec el pressupost anual de 
l’Ajuntament, ja que és diferent demanar un préstec a 30 anys que a 20 anys. No saben 
quants diners s’han de tornar anualment de préstec. Només saben que el préstec és a 
4,5% d’interès fix a partir de dos anys. És una qüestió que val la pena conèixer, perquè es 
tracta de la contractació d’un préstec, en què s’impliquen 20 anys de regidories de 
l’Ajuntament i de funcionament polític de la corporació, amb una càrrega considerable. 

Altres ajuntaments de Catalunya han rebut subvencions considerables per atendre la gent 
gran de fins a 250.000 €, la qual cosa ha aprovat el govern de l’Estat el desembre passat. 
Afegeix que no ha quedat mai clar les sol·licituds d’ajudes que s’han demanat al govern 
autonòmic i de l’estat per cobrir totes les despeses d’una inversió com la residència – 
centre de dia. 

La informació que es demana sobre subvencions per atendre la gent gran és factible i 
senzilla d’obtenir. En el BOE de desembre de 2005 apareixen cinc ajuntaments als quals 
es concedeixen quanties fins a 250.000 €. Contínuament surten tota una sèrie d’ajuts per 
subvencionar les activitats dirigides a la gent gran. 

Al marge de l’acord, hagués estat bé obtenir informació sobre els ajuts rebuts per al 
Projecte de residència – centre de dia. 

Intervé el regidor de Serveis Econòmics, el senyor Mingote, i exposa que referent a la 
intervenció del regidor de CiU, sobre la durada del préstec a 30 anys, explica que és 
evident que les condicions sol·licitades per l’equip de govern poden o no interessar a les 
diferents entitats bancàries o caixes, però la responsabilitat que tenen és de vetllar pels 
interessos dels ciutadans i ciutadanes de Parets. 

En aquest cas a les entitats no els han interessat les condicions i l’Ajuntament com a 
institució que està dintre del mercat, s’ha d’acollir a les condicions més favorables. 

La raó per la qual s’hi havia ficat una durada a llarg termini és per la capacitat de retorn. 
Amb aquesta situació el retorn és més alt, però igualment continuen tenint la capacitat per 
retornar el préstec.  

El senyor Mingote indica que respecte a la intervenció del grup d’ERC i del NOPP no pot 
donar gaires explicacions, ja que sembla bastant greu i preocupant que hi hagin dues 
formacions polítiques que s’oposin a la concertació d’un préstec, que és la única fórmula 
per tirar endavant un dels requeriments i una de les inversions en equipaments més 
importants que necessita el municipi. És una inversió que donarà unes possibilitats als 
avis i les àvies de fruir d’un equipament, que difícilment es pot optar d’una altra forma. 

Pot entendre que el vot negatiu es produeix perquè els grups saben que la proposta 
sortirà endavant, ja que si la resta haguessin fet el mateix, Parets no tindria la residència 
en un futur molt proper. 

Reitera que li sembla greu i preocupant votar en contra en un punt en el qual es posa en 
joc una residència – centre de dia per als avis del municipi. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup no ha estat mai en 
contra del centre de dia, però han recomanat d’altres sistemes i d’altres formes de tenir 
cura dels avis, cosa que no és la primera vegada que manifesta. 
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Pregunta si l’Ajuntament és capaç d’assumir i assolir aquest tipus de préstec, cosa que 
encara no sap, per això ha demanat un informe econòmic. 

ERC en l’aprovació de la primera proposta es va abstenir, perquè confiava que facilitarien 
l’informe, cosa que no ha estat així, per tant, no és que desconfiï, però vota en contra. 

La presidència explica que quan es demana un préstec hi ha un informe d’Intervenció 
respecte a què es pot sol·licitar i, per tant, hi ha la capacitat de retorn del préstec. 

L’informe d’Intervenció diu precisament que l’Ajuntament pot demanar el préstec, sense 
cap tipus de dificultat, perquè té capacitat de retorn i financera per donar resposta al 
préstec a llarg termini durant aquests 20 anys. 

Reitera que l’informe d’Intervenció manifesta que l’Ajuntament pot assumir perfectament 
el préstec de 2.000.000 € i quelcom més. 

En el Ple dels pressupostos van explicar que el dèficit i la càrrega financera era 
equilibrada, una mica alts, però amb uns percentatges raonables, a causa del dinamisme 
de l’Ajuntament per afrontar inversions importants com el centre de dia. 

El sanejament del pressupost i l’economia permet realitzar aquest tipus d’operacions 
econòmiques per donar resposta a aquesta inversió tan necessària per als ciutadans del 
municipi. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i explica que el programa del seu 
grup sempre ha previst la construcció d’una residència i centre de dia a Parets, com 
tothom sap. 

El NOPP ha preguntat tres qüestions molt senzilles que no s’han contestat: 

1. La propietat del terreny. 

2. La quantitat que s’ha de retornar cada any. 

3. Les sol·licituds de subvencions que s’han fet, ja que si només es miren els BOE de 
desembre de 2005 hi ha ajudes per manteniment de serveis per a la gent gran, que venen 
de l’Estat Central i el Govern Autònom. 

Només ha preguntat tres qüestions i els passos que s’han seguit, ja que amb aquests 
passos es pot veure com funciona el tema de demanar un préstec. 

És correcte que es respongui que està dins de la llei sol·licitar un préstec a 20 anys, però 
vol saber quants diners s’han de retornar, com funciona la propietat del terreny i la seva 
situació actual, ja que s’ha demanat abans el préstec d’haver aclarit la propietat del 
terreny i, per últim, vol saber quins passos s’han seguit, ja que fa molt de temps que es 
parla de la residència i centre de dia. S’haurien de conèixer els passos que s’han seguit 
per aconseguir subvencions que facin possible treballar-hi. 

La presidència indica que les preguntes són senzilles i les respostes també ho seran i 
cedeix la paraula al regidor de Serveis Econòmics, el senyor Mingote, i manifesta que 
totes les preguntes que ha formulat el regidor del NOPP ja s’han contestat. Afegeix que és 
un argument pobre que per tres preguntes es voti en contra del finançament per a una 
residència – centre de dia. 

El senyor Morguí ha dit que la construcció de la residència està dintre del programa del 
NOPP, però el seu programa voldria que la residència es construís per creació divina, 
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cosa que és complicada, ja que la residència s’ha de pagar i les raons exposades pel 
NOPP són de poc pes, ja que voten en contra per tres preguntes, les quals tenen unes 
respostes que no són gens complicades, i que s’han contestat 25.000 vegades, per això 
sembla pobre aquesta justificació. 

Abans el NOPP ha manifestat que hi havia ajuntaments a Catalunya que havien sol·licitat 
subvencions, vol dir que no hi ha cap Ajuntament a Catalunya en què els grups de 
l’oposició votin en contra d’una residència. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que no volia prendre la paraula per 
parlar d’aquest tema, perquè creu que dient simplement que subscriu íntegrament les 
paraules expressades pel company Sergi Mingote, al respecte de tots i cadascun dels 
punts que van sortint ja es donava per satisfet, però atès que s’ha generat un cert debat 
polític a l’entorn de la importància de la residència i el fet de si es recollia o no en diversos 
programes electorals la construcció d’una residència, no es vol estar-hi de dir que ICV-EA 
també la recollia en el seu programa, que han analitzat acuradament al llarg de tot aquest 
temps des del govern i com a força política, l’evolució de la gestió de les diferents 
tramitacions i les coses a hores d’ara estan clares. Hi ha hagut una tramitació urbanística 
que està a punt de culminar i de deixar a disposició de posar la primera pedra 
l’emblemàtica residència d’avis, amb la qual tots estan compromesos. 

Està clar que les infraestructures s’han de pagar, perquè tenen un cost i valen uns diners. 
Si d’altres administracions pel motiu que sigui no es decideixen a contribuir, en aquest 
cas, l’equip de govern va adoptar la decisió, arriscada si es vol, però també compromesa i 
ferma de finançar-la amb els propis esforços municipals i està clar que la capacitat 
econòmica financera pot venir d’aquest préstec. 

ICV-EA en el debat dels pressupostos va explicar que semblava just i correcte demanar 
un crèdit, encara que sigui d’aquesta magnitud, però un crèdit concret per a una inversió 
concreta i és de tota lògica que si la primera alternativa no ha funcionat, s’ha de buscar 
una altra a fi que el finançament es pugui produir i tirar endavant aquesta inversió tan 
important. 

El seu grup també es fa tres preguntes: 

La primera pregunta que es formula és quants avis i àvies en aquests moments estan 
instal·lats en residències de fóra de Parets. Aquest és el primer tema que el preocupa. 

La segona pregunta: quin potencial nombre d’avis i àvies són possibles usuaris de 
l’equipament. 

Tercera pregunta: quants avis i àvies són potencials usuaris del centre de dia. 

La resposta a aquestes tres preguntes és ben senzilla és prou important el nombre que 
surt, encara que siguin els menys insignificants com per justificar l’aposta per aquesta 
residència. Per això, com a força política és compromet amb la residència – centre de dia 
i com a membre de l’equip de govern dóna total suport a la proposta, perquè estar 
d’esquenes a la construcció d’un equipament tan important per a un col·lectiu que tant ho 
necessita no és de rebut i no es pot entendre. 

Les votacions han estat les següents: 

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



 

  
                               
 

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

15

Vots en contra: 3 (NOPP, ERC) 

Abstencions:  2 (CiU) 

Per tant i, 

Atès que és necessari concertar un préstec a llarg termini per a finançar la inversió 
residència - centre de dia prevista al pressupost per a l’exercici de 2006, per un import de 
2.000.000 €, ja que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 de gener de 2006 va aprovar 
l’inici de l’expedient de contractació i sol·licitud d’ofertes, d’acord amb les condicions 
següents: 

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

revisió trimestral o fix 
Diferencial s/Euribor: màxim 0,15%   
Liquidació d’interessos: trimestral per trimestres vençuts 
Amortització: trimestral lineal 
Arrodoniment: sense arrodoniment 
Afeccions: sense garantia específica 
Disponibilitat: per escrit a petició de l’Ajuntament 
Sense cap altre tipus de 
comissió 

Atès que en el termini fixat per a la presentació de sol·licituds no se’n va presentar cap 
que complís la condició de termini a 30 anys i es deixa desert l’expedient per resolució de 
l’Alcaldia de 25 d’abril de 2006 i s’obre un nou expedient per a la concertació d’aquest 
préstec per un import de 2.000.0000 € a un termini de 20 anys (2 de carència més 18 
d’amortitzacions). 

Sol·licitades les ofertes a diferents entitats bancàries: La Caixa, Caixa de Catalunya, Banc 
Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Crédito Español (BANESTO) i Banco Santander 
Central Hispano, han presentat oferta La Caixa, Caixa de Catalunya i Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria, de les quals només compleixen la condició de termini a 20 anys les 
presentades per les entitats Banco Bilbao Vizcaya Argentaria i La Caixa. 

Una vegada valorades i vist l’informe de la Intervenció municipal. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25 d’abril de 2006. 

2. Aprovar la concertació d’un préstec per a finançar la inversió residència – centre de dia 
prevista al pressupost per a l’exercici de 2006, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, amb les condicions següents: 

Import del préstec :  2.000.000 € 
Termini:   20 anys (2 de carència més 18 d’amortitzacions) 
Tipus d’interès : euribor trimestral + 0,12 els dos primers dos anys de carència i 

lliure disposició i a INTERÉS FIX  els 18 anys restants d’acord 
amb l’oferta presentada. 
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Liquidació d’interessos: trimestral per trimestres vençuts 
Amortització: trimestral lineal 
Arrodoniment: sense arrodoniment 
Afeccions: sense garantia específica 
Disponibilitat: 2 anys de disposició total o parcial, a petició de l’Ajuntament 
Comissió d’obertura :  exempta 
Sense cap altre tipus de 
comissió 

3. Aprovar el projecte de contracte de préstec que regularà l’esmentada operació de 
crèdit. 

4. Facultar l'Il·lm. Sr. alcalde president d'aquest Ajuntament, perquè procedeixi a la 
signatura del conveni indicat, i realitzi qualsevol altre acte o tràmit per a l'efectivitat 
d'aquest acord. 

5. Comunicar aquest acord a la  Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l'Ordre de 28 de 
juny de 1999, modificada per l'Ordre ECF/324/2003, de 2 de juny i per l'article 64 
de la Llei 62/2003, de 30 de desembre.  
 

6. Acordar, si procedeix, acceptar l'import de les subvencions per a les 
escoles bressol municipals 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Educació, el senyor Torio, i explica que en 
aquest cas s’ha de complir amb el compromís adoptat amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya abans del dia 15 de setembre de 2006, i per això, proposa 
acceptar la subvenció de les tres escoles bressol municipals, La Cuna, El Cirerer i el Nou 
Cirerer, per un import global de 358.200 €, que correspon a 199 places d’escola bressol, 
amb 1.800 € per nen i any, que és el màxim finançament que efectua ara la Generalitat 
als municipis, que garanteixen cobrir el 35% de places d’escola bressol pública, en relació 
al nombre d’infants de 0 a 3 anys. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i pregunta si paguen 1.800 € a tots els 
infants de les escoles bressol.  

El senyor Torio respon que la subvenció la percep l’Ajuntament, ja que és per ajudar 
l’Ajuntament a finançar els costos, entre la diferència del que paguen els pares i el cost 
real de tenir les places de l’escola bressol. 

El senyor Rigol pregunta si per totes les places l’Ajuntament cobra 358.200 €. 

El senyor Torio respon que ara tenen 199 infants escolaritzats, i l’Ajuntament cobra per 
tots ells, malgrat que per exemple en el Cirerer està conceptuada per a 78 places i hi ha 
85 i, per tant, paguen per 85. 

ERC i CiU voten a favor. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el seu grup està d’acord en 
què s’acceptin les subvencions. 
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Respecte a l’escola bressol que no és municipal, pregunta pel tipus de relació que 
s’estableix amb les activitats subvencionades i si té alguna cosa a veure amb aquest tipus 
de subvenció. 

El regidor senyor Torio, respon negativament. Indica que l’escola està tramitant la 
concessió dels permisos definitius de la Generalitat i quan els tingui entrarà en la 
concessió d’alguna subvenció diferent a la que concedeix la Generalitat envers a les 
escoles públiques. 

En el cas de les escoles privades, la Generalitat donarà la subvenció directament als 
pares. Reitera que aquesta subvenció és totalment diferent, ja que només és per a 
escoles municipals. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

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

Atesa la resolució de la Consellera d’Educació, de 9 de febrer, DOGC 4574, per la qual 
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 
2005-06, amb els següents imports: 

EEI El Cirerer ....................... 52.200 € 
EEI El Nou Cirerer ............... 149.400 € 
EEI La Cuna ........................ 156.600 € 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

Primer. Acceptar l’import de les subvencions esmentades per contribuir a minorar les 
quotes pel servei d’educació de les escoles bressol La Cuna, El Cirerer i el Nou Cirerer 
per al curs escolar 2005-06. 

Segon. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Centres Docents. 

Tercer. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament. 

 

7. Acordar, si escau, iniciar la redacció del Reglament de participació 
Ciutadana 
Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació, la senyora García, i exposa 
que atès el volum de mecanismes de participació i intervenció a la vida pública que 
existeixen avui dia a Parets, l’equip de govern ha cregut necessari redactar durant l’any 
2006 un Reglament sobre participació ciutadana. 

El reglament ha d’establir i regular els diferents nivells de participació del municipi o que 
es pot trobar en un futur i ha de definir els canals, les eines i la periodicitat, que ha de 
regular la intervenció del ciutadà en els aspectes quotidians del poble. 

Per dir-lo més fàcilment, el reglament és el conjunt de normes que regulen com i què 
comunicarà l’Ajuntament a la ciutadania, en quins casos l’Administració ha de demanar 
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l’opinió dels veïns i veïnes, i com la ciutadania pot fer arribar l’Ajuntament el seu parer, les 
seves propostes. 

Parets ha impulsat sempre la implicació de la ciutadania en els afers públics, ja sigui 
mitjançant sessions informatives com a través de consultes i en els últims tres anys 
mitjançant processos de participació ciutadana específics. 

L’equip de govern considera que ara és el moment d’establir el nou escenari de la 
participació ciutadana del municipi i aprofitar el bo i el millor de tot el que s’ha fet fins ara. 

L’equip de govern creu que és positiu fixar unes normes comunes, conegudes i 
respectades per tothom per definir els espais de treball i els rols de cadascú per 
augmentar la confiança mútua. 

Es tracta d’un projecte que pretén iniciar un procés de debat entorn a les possibles eines 
de participació que es presenten a Parets i el punt de partida és estudiar els aspectes que 
s’han de tenir presents en un futur reglament, ja que els afers municipals afecten de 
manera directa a tots els habitants del municipi. Es pretén obrir a debat el contingut del 
projecte a tots els agents socials, polítics, tècnics, entitats i ciutadans no associats. 

S’ha contractat un equip de tècnics externs per gestionar el debat a l’entorn de la 
participació ciutadana en els afers públics d’una manera objectiva i general, que han 
elaborat una proposta metodològica per convocar els diferents col·lectius socials, treballar 
i cercar sempre al màxim de consens social. 

Aquest equip pertany a l’empresa Espai Públic, una societat dedicada a temes de 
participació i associacionisme, amb una àmplia experiència en la matèria. Una vegada 
que s’hagi fet la relació consensuada per tots del reglament, tal i com indica la llei es 
procedirà a l’aprovació inicial. 

L’equip de govern desitja que aquesta nova eina signifiqui un millor servei per als 
ciutadans i ciutadanes de Parets, ja que si dones a conèixer el que ofereix l’Ajuntament, 
els ciutadans sempre poden accedir més fàcilment als serveis. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i prega que sigui tècnic i 
no de contingut polític tota divulgació i redactat d’un article, i que la divulgació de les 
diferents propostes no les firmi cap partit polític. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, manifesta que no ha entès el 
prec. 

El senyor Rigol demana que els articles siguin divulgatius, i que no digui per exemple la 
“Regidoria de Joventut”, sinó que l’article el firmi el mateix tècnic que porti el procés 
participatiu. 

La senyora García explica que es tracta d’una ordenança i un reglament que incorporen 
lleis. Són normes i no les signa ningú. És un reglament en què espera que hi hagi el 
màxim consens de totes les forces polítiques i que participin tots els ciutadans i diguin la 
seva, però és el Reglament de participació de Parets del Vallès com a municipi i, per tant, 
no té la titulació de cap partit ni persona. 

Després de les explicacions efectuades el senyor Rigol vota a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que en el seu dia van 
valorar com a molt positiva i necessària la redacció d’un Reglament de participació, que 
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regulés el procés. Un document consensuat, obert i participatiu, en què el ciutadà pot fer 
la seva i que el document serveixi com a base per als possibles elements i processos 
participatius que tinguin lloc al municipi. És necessari fer-lo i la proposta té el suport de 
CiU, perquè estan totalment d’acord en què es tiri endavant amb el consens de totes les 
forces polítiques. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i felicita la iniciativa que s’elabori un 
Reglament de participació ciutadana, sobretot, per la manera que tindrà lloc, ja que tot i 
que confeccionar el Reglament és una responsabilitat política dels diferents grups 
municipals i dels regidors del Ple, la proposta d’acord d’avui obre les portes a la 
participació dels tècnics de l’empresa Produccions i Serveis Avançats d’Interès Públic, SL 
a una reunió de la Comissió Especial de Serveis Personals, que canalitzarà en primera 
instància les propostes que arribin per redactar el Reglament de participació. Tots estan 
molt contents que pugui existir l’esmentat Reglament, que tiri endavant i que sigui potent. 

La felicitació és a causa que les noves opcions polítiques que s’han de moure en els 
municipis són grans i intenses. Ha d’haver una gran capacitat per obrir nous camps en la 
participació política en un món que cada vegada es tanca més en si mateix i no només es 
necessita la festa per trobar-se, sinó que en temes importants com la participació 
ciutadana en assumptes polítics, de pressupostos i que afecten la vida diària és important 
una reglamentació, que faci fàcil la participació com a individus, com a grups, com a 
entitats i com a partits polítics per portar els temes que siguin importants i interessants 
sobre la taula del Ple i les juntes de govern. 

És positiu que finalment es tiri endavant el Reglament, del qual s’ha parlat moltes 
vegades. L’acord d’entrada és una obertura de tots els grups polítics del Ple a què d’altres 
persones participin d’una manera diferent a l’habitual i hi haurà una canalització de tots 
aquells assumptes que es parlen pel carrer i que a vegades és difícil de poder escoltar. 

Per l’exposat, el NOPP vota a favor de la proposta i que la Comissió Informativa de 
Serveis Personals s’encarregui de redactar el Reglament de participació ciutadana, amb 
la participació d’un grup i una empresa especialista en promoure participació ciutadana, 
tal com van explicar al currículum. 

El senyor Morguí demana que entrin d’altres tipus de delegacions i no només l’esmentada 
empresa. Sol·licita que hi hagi aquesta possibilitat, atès que en la participació ciutadana 
d’un poble no s’han d’oblidar mai els veïns, s’ha de veure com l’empresa pot canalitzar 
certes opinions sobre la manera d’establir la participació al municipi, i escoltar també a 
pobles veïns, perquè a vegades és important tenir una bona relació amb municipis d’altres 
llocs, que prenen decisions que afecten Parets, com també hi ha decisions de Parets que 
afecten d’altres. Demana aquesta possibilitat d’obertura, perquè hi hagi una participació i 
per conèixer què pensa el veïnat del Reglament de participació ciutadana. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que coincideixen bàsicament, i 
creu que també ho fan totes les forces polítiques, en el fet que avui no és de rebut 
consultar la ciutadania només cada quatre anys. El repte és aconseguir que el conjunt de 
ciutadans i ciutadanes aportin la seva opinió en les decisions quotidianes del dia a dia 
dels quatre anys de legislatura, d’un mandat i és un dels reptes dels ajuntaments i també 
és un dels reptes d’aquest Ajuntament i és un dels compromisos que l’equip de govern ha 
adoptat, de dotar-se d’una eina que permeti garantir que això sigui possible. 



 

  
                               
 

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

20

És un bon inici el fet que ha plantejat la companya Raquel García, sobre que sigui a 
través del procés participatiu com s’arribi a obtenir un esborrany de Reglament de 
participació ciutadana. 

El propi procés segurament per si mateix generarà un espai de reflexió i les diferents 
opinions són les que enriquiran l’esborrany de document, no estrictament les dels grups 
municipals, ni les dels agents polítics, sinó també del conjunt de ciutadans a títol 
particular, i les entitats, entre d’altres. 

Definir el model que es vol de participació ciutadana, definir com han de funcionar o cap 
on es vol anar són qüestions que exigeixen la participació de tothom. És un pas important 
el que s’aprova avui i anima la Regidoria de Participació Ciutadana i, a la seva regidora en 
particular, perquè condueixi i estimuli el procés, i que siguin capaços de recercar i trobar 
el major consens possible, i insisteix, no només políticament, sinó de l’àmbit social. 

Tots els grups han votat a favor, per tant i, 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament iniciar un procés participatiu per a l’elaboració 
del Reglament de participació ciutadana de Parets del Vallès al llarg d’enguany. 

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2006, es va adjudicar 
a Produccions i Serveis Avançats d’Interès Públic, SL la realització del procés participatiu 
per a l’elaboració del Reglament de participació ciutadana.  

Atès que l’article 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim 
Local disposa que els ajuntaments hauran d’establir i regular procediments i òrgans 
adequats per a l’efectiva participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local. 

Vist el que disposen els articles 60 i següents en relació amb el procediment de formació 
de les ordenances municipals. 

Atès que en sessió del Ple de l’Ajuntament de data 10 de juliol de 2003 es va constituir 
una comissió informativa de serveis personals per efectuar el seguiment, entre d’altres, 
dels assumptes referents a participació ciutadana. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Acordar la formació del Reglament de participació ciutadana de Parets del Vallès. 

2. Encomanar a la Comissió Informativa Especial de Serveis Personals, conjuntament 
amb els tècnics de Produccions i Serveis Avançats d’Interès Públic, SL, la redacció de 
l’avantprojecte de l’Ordenança. 

3. Comunicar als membres de l’esmentada Comissió aquest acord. 

 
8. Aprovar, si correspon, l’adhesió al conveni de col·laboració entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de 
municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, relatiu a 
l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
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Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Serveis Socials, la senyora Fernández, i 
explica que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de 
Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques van signar un conveni relatiu a 
l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

El conveni preveu la possibilitat que les entitats locals interessades en col·laborar amb el 
Departament de Justícia s’adhereixin.  

Aquesta col·laboració s’hauria de concretar d’acord amb la gestió de l’execució de les 
mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció  penal o la jurisdicció de menors, 
a tal efecte es demana a les entitats locals que facilitin l’accés als serveis municipals com 
als serveis d’atenció i inserció laboral, cultura i d’altres serveis que puguin ser necessaris 
a proposta dels tècnics assignats des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris. 

També es demana la utilització d’algun despatx amb l’equipament bàsic de mobiliari, i 
comunicació informàtica. 

El Departament de Justícia a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris col·laborarà 
tècnicament i econòmicament amb els esmentats serveis. 

Els tècnics estan integrats dintre de diferents equips. Hi ha un grup en què intervenen 
menors d’edat sotmesos a mesures dictades per la jurisdicció de menors, altres que 
treballen amb la mediació penal, altres que intervenen amb adults en les mesures penals 
alternatives a la presó, altres que intervenen amb adults i amb les seves famílies. 

Les aportacions econòmiques es fixen en funció dels plans de treball i de les hores de 
dedicació, així com per les hores d’utilització dels despatxos. 

Per l’exposat, es proposa l’aprovació del conveni de col·laboració, la notificació de l’acord 
mitjançant el model normalitzat a la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, que és la responsable de l’execució de les mesures i facultar la regidora 
de Serveis Socials perquè procedeixi a la signatura dels documents necessaris per a 
l’execució d’aquest acord. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i vota a favor, atès que 
s’han de posar els mitjans necessaris per a la integració en la societat. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que el seu grup està totalment 
d’acord amb la proposta, ja que el conveni és estrictament necessari. És un bon 
document i aquest conveni és interessant per a tots, ja que la col·laboració i la interrelació 
dels ajuntaments, que són les entitats que efectivament estan més properes al ciutadà i 
que en temes de serveis penitenciaris i rehabilitació han d’afavorir i tenir la millor atenció 
en aquests temes, que per desgràcia estan a la llum del dia. 

És interessant i convenient firmar el conveni de col·laboració amb el Departament de 
Justícia per intentar, entre tots, col·laborar al màxim i afavorir la interrelació perquè es 
beneficiïn els col·lectius de persones grans, adultes, gent jove en temes de rehabilitació. 
És molt important i correcte. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el seu grup dóna 
suport a la signatura del conveni per les raons que es veuen ben clares, ja que es dóna 
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suport a persones que en un moment donat de la seva vida han tingut problemes, cosa 
que han comentat fa un parell d’anys. 

El senyor Morguí demana que es mirin el punt novè del conveni, perquè només té efectes 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2005, data que caldria rectificar. 

La regidora de Serveis Socials explica que l’Ajuntament només s’adhereix al conveni que 
ja es va firmar entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Tots els grups han votat a favor, per tant i, 

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
relatiu a l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 

Atès que l’esmentat conveni, en el seu apartat tercer, estableix la possibilitat que les 
entitats locals interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia s’hi adhereixin. 

Atès que la col·laboració municipal s’haurà de concretar d’acord amb la gestió de 
l’execució de les mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció  penal o la 
jurisdicció de menors, així com en programes d’atenció a les víctimes de delictes i amb els 
processos de reinversió que se’n derivin. 

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre  el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de municipis i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques relatiu a l’execució de programes en l’àmbit de competències de la Secretaria 
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

2. Notificar aquest acord mitjançant el model normalitzat a la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

3. Facultar la regidora de Serveis Socials perquè procedeixi a la signatura dels documents 
necessaris per a l’execució d’aquest acord. 

 
9. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana en el sector UP-7 denominat “Cementiri” 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que 
la proposta consisteix en reajustar els paràmetres de la fitxa del Pla general d’ordenació 
municipal per adaptar-lo a la legislació vigent en matèria d’habitatge protegit i a 
l’existència d’una edificació consolidada en el sector de la UP-7, denominat “Cementiri”. 

El senyor Lucio Gat explica que el dia 13 de maig l’Ajuntament de Parets va aprovar 
definitivament l’expedient d’ocupació directa de 1.266 m2, aproximadament, dels terrenys 
del sector propietat del Grup Gaudir, per procedir a l’ampliació del cementiri municipal, 
projecte que s’ha executat. 
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En data 2 de juny de 2004 es va presentar el document del Pla parcial urbanitzable a 
l’Ajuntament i atenent el que establia la llei en aquell moment i les ordenances del Pla 
general de Parets, la reserva per habitatge protegit només era del 10%, és a dir es 
concretaven només en cinc habitatges. 

D’acord amb els propietaris inclosos en el sector, l’esmentat planejament es va aturar per 
ajustar la cessió d’habitatge de protecció a les determinacions que especificava la nova 
llei, i la cessió passa del 10% al 30% d’habitatge protegit, motiu principal de la 
modificació. 

La proposta es concreta en incrementar la densitat prevista en el Pla general d’ordenació 
vigent fins a 27 habitatges per hectàrea, i passen de 49 a 60 habitatges, amb la 
modificació del Pla. 

Amb la modificació s’introdueix la promoció de sòl destinat bàsicament a l’habitatge de 
protecció en les seves diferents modalitats, amb un estàndard de superfície d’habitatge de 
80 m2, aproximadament per habitatge, adequat a les necessitats del municipi i per 
aconseguir la viabilitat del sector, tenint en compte la importància de la cessió del sòl, els 
baixos percentatges d’edificabilitat i de densitat, en relació a altres sectors urbanitzables 
del municipi. 

La justificació de la proposta s’argumenta perquè l’increment d’habitatges en l’àmbit de 49 
a 60 es compensa per l’increment de zones verdes, al voltant de 1.200 m2, molt superior 
al que preveia l’article 93 del Text refós de l’antiga llei i, sobretot, l’adequació d’una major 
construcció d’habitatge social, que es concretaria en 19 habitatges en el sector dels 60 
que serien el total, enfront dels 49 que es podien construir abans de la modificació i els 5 
de protecció oficial. Hi ha una diferència substancial respecte a l’habitatge social i la 
reordenació del sector del cementiri, que preveu alguns endreçaments de la façana i el 
frontal del cementiri. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i explica que van venir el divendres a mirar els 
cartipassos d’informació, van tornar el dimarts i els plànols i els informes no hi eren. De 
les opinions que han pogut extreure a part de la manca d’informació, no saben si afectarà 
al bosquet o no. Tampoc han pogut comprovar si s’han tingut en compte les baixades 
d’aigües al torrent, en la zona del Raval, pel tema de les inundacions. 

D’altra banda, s’incrementa el sostre per construir més habitatges de protecció oficial, 
cosa que es necessita, però el promotor també guanya calés, per l’exposat ERC s’absté. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que avui es tracta la modificació del 
Pla perquè es pugui desenvolupar. Les obres d’urbanització es preveuran quan es 
presenti el projecte, ara només es modifica el Pla per presentar un projecte adequat a la 
nova legislació i incrementar els habitatges de protecció oficial, de la qual cosa el senyor 
Rigol discrepa. 

El senyor Rigol reitera l’abstenció del seu grup, perquè tot està lligat. 

La presidència manifesta que es proposa l’aprovació inicial, amb una exposició pública 
posterior, en què es tindrà més informació per completar alguna de les manifestacions 
exposades. 

Indica al senyor Rigol, que potser la informació que buscava no l’ha sabut trobar, perquè 
el bosquet i el torrent no tenen res a veure amb el plantejament del sector del cementiri 
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que està pivotant sobre el carrer Sant Antoni, que engloba des del front del carrer Orfeó 
Català fins a l’àmbit del cementiri. Suposa que el senyor Rigol es refereix al futur 
desenvolupament de la zona que està al costat de la Linera, en què es preveu la cessió 
del bosquet, però és un altre tema. En aquests moments es tracta la UP-7, que és el 
sector del cementiri, que engloba des del cementiri fins abans d’arribar al front del carrer 
Orfeó Català. L’àmbit és diferent. 

El senyor Rigol indica que allà comença un altre torrent que també passa pels pisos i 
afegeix que a les carpetes no constaven els plànols ni la informació. 

La presidència respon negativament. Creu que hi ha una confusió d’àmbit, ja que el sector 
UP-7 no té res a veure ni té una afectació directa amb el torrent ni amb el bosquet, perquè 
pivota sobre el carrer Sant Antoni. 

La presidència explica que es preveia una cessió a l’àmbit del cementiri que plantejava 
l’adaptació i el senyor Rigol ha manifestat que s’augmenta el sostre. Al respecte ha de dir 
que no s’augmenta el sostre i que continua sent el mateix, s’augmenta la densitat de 
manera força baixa, ja que dels 22 habitatges per hectàrea es passa als 27 habitatges per 
hectàrea, és a dir dels 49 habitatges que es podien edificar en el sector, passen a 60. 

Si de 49 habitatges la llei preveia la cessió d’un 10%, són 5 habitatges socials, i 44 de 
promoció d’habitatge lliure. Amb la nova adaptació de la llei s’augmenta la densitat i de 49 
habitatges es passa a 60 habitatges, amb la cessió d’un 30%, que representen 18 
habitatges de protecció, en un règim protegit o concertat i dels 60 es treuen 18, queden 
42 habitatges per promoció lliure, és a dir que amb la modificació s’aconsegueix que hi 
hagi menys habitatge lliure del que hi havia inicialment i, en aquest cas, més habitatge 
protegit, per tant, el promotor no surt guanyant perquè construeix menys habitatges lliures 
i més de protegits. 

L’increment d’habitatge ha de ser concertat i protegit, i aquest equip de govern creu que 
quan més habitatge públic es pugui desenvolupar en el municipi a preu assequible, millor, 
ja que Parets històricament està mancat d’habitatge protegit. 

Actualment i a partir de la nova llei s’estan elaborant les bases per incrementar la densitat 
en alguns llocs, com en Can Fradera i es construiran més habitatges protegits. En 
definitiva, s’augmenta la densitat per edificar més habitatge protegit del que es podia 
construir amb l’anterior plantejament. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que encara que sigui una 
aprovació inicial, per les dates que estan i abocats a estratègies definides, s’abstindran en 
el punt. 

Han analitzat a fons la modificació i en aquests moments per les circumstàncies que toca 
viure, el tema urbanístic de Parets és estratègic d’ara fins a finals de la legislatura, i per 
aquest motiu s’abstindran. 

Intervé el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que el seu grup votarà en 
contra de l’augment de densitat d’habitatge, perquè la zona és d’un gran pendent, amb 
una sèrie de dificultats que obliguen a què l’habitatge s’aboqui a una única part de tot el 
terreny del qual es disposa al sector. 
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És una modificació nova del Pla general, la sisena, i no té res a veure amb la nova llei, ja 
que encara no s’ha desenvolupat el pla. La nova llei podria demanar l’augment d’una part 
de l’habitatge protegit dels 50 habitatges o de la densitat prevista.  

La Llei d’urbanisme de Catalunya fa possible que hi hagi més habitatges de protecció 
oficial, però no cal augmentar les densitats. No es tracta de modificar el Pla general del 
poble, però sobretot, no augmenta excessivament la possibilitat de obtenir habitatge de 
protecció oficial i és irrellevant que s’hagi d’incrementar la densitat amb més habitatges i, 
més, en una zona delicada a causa del pendent del torrent i per tota una sèrie de 
complicacions de les quals l’Ajuntament haurà d’abocar una sèrie d’urbanitzacions 
especials. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que és evident que la nova llei 
permet aplicar el 30%, però en l’exposició anterior ha cregut convenient esmentar l’històric 
de com ha anat l’expedient i ha recordat que en data 2 de juny es va presentar un 
document del Pla parcial de sòl urbanitzable, amb uns drets consolidats, atenent a l’antiga 
llei i els promotors només tenien l’obligació de fer un 10% habitatges protegit. Aquesta és 
la gestió de l’equip de govern que cal destacar, que va aturar el Pla parcial, de mutu acord 
amb els promotors i van marcar uns terminis, i van fer veure que amb el creixement de la 
densitat es podien aconseguir més habitatges socials, de 5 passen a 18, que no 
repercuteix gaire respecte al que podia haver estat l’antiga llei.  

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés i manifesta que partirà de l’històric, 
per saber una mica d’on es ve per entendre el per què de la qüestió que es plateja en 
aquests moments. 

El Pla general en el seu moment s’havia fixat l’objectiu de trobar una eina en el sector, 
que permetés donar un caràcter urbà a l’entrada al municipi i aconseguir sòl, que és 
imprescindible per a l’ampliació del cementiri. Durant l’aprovació del Pla general, la 
legislació vigent feia reservar només un 10% per a habitatges de protecció oficial i durant 
aquest temps i tal com s’ha indicat han pogut ocupar el sòl i executar l’ampliació del 
cementiri i ara s’han d’adoptar les mesures necessàries per adaptar el que preveia el Pla 
general en aquell sector en funció del que diu la nova Llei d’urbanisme. 

El fet de passar del 10% al 30% del nombre d’habitatges socials és un escenari 
sensiblement diferent. El regidor d’Urbanisme ha exposat prou clarament l’objectiu, 
plenament compartit i sí que hi ha un augment de la densitat, però cal insistir en el fet que 
això no suposa cap augment del sostre edificable i les xifres són prou representatives, 
eloqüents i argumentatives per si mateixes. 

Des del punt de vista de la densitat es passa de 22 habitatges per hectàrea a 27, que no 
és cap disbarat. Si contrasten els habitatges que sortien de protecció oficial i de renda 
lliure en el supòsit anterior i amb la proposta que es porta ara a aprovació, insisteix en què 
les pròpies xifres són prou argumentatives. 

En el cas inicial són 49 habitatges i l’actual són 60. Dels 49, amb l’anterior llei, 5 eren de 
protecció oficial; amb els 60 habitatges són 18, per tant de 60 habitatges que es preveuen 
construir, hi ha 18 de protecció oficial i 42 de renda lliure. 

Amb la proposta de modificació hi hauran 42 habitatges de renda lliure en front de 44 que 
preveia l’anterior planejament, en aquest sentit queda absolutament clar que s’està 
guanyant habitatge social i de 5 habitatges passen a 18, la renda lliure disminueix 
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mínimament respecte al que es produïa en el planejament anterior, per tant, el municipi 
guanya habitatge social, i el benefici és de caràcter social i per acabar d’arrodonir-lo es 
preveu que a través de cessions de verds podrà haver un arranjament de verds important 
de la zona contigua i propera al cementiri, per això el benefici del conjunt de la ciutadania 
és prou important. És un benefici social, és una modificació que gràcies a la nova Llei 
d’urbanisme és possible i, per tant, és una eina a aprofitar socialment per treure profit per 
al conjunt de la ciutadania. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions:  3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 
Vist que el Pla general d’ordenació urbana delimita el Sector de sòl urbanitzable programat en 
el sector UP-7 denominat Cementiri. 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del sector UP-7, 
redactada per Batlle i Roig Arquitectes i promoguda per la societat Desarrollos Inmobiliarios 
Grupo Gaudir i Danasa, SL en la seva qualitat de propietària majoritària dels terrenys del 
sector. 

Atès el que disposa l’article 94.3 del Text refós 1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, en relació amb les modificacions de les figures de planejament urbanístic que 
comportin augment de la densitat de l’ús residencial. 

Atès el que disposa l’article 96.1 del Text refós 1/2005, de 26 de juliol, de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya en relació a la formulació de propostes referides al planejament general. 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en què s’informa favorablement la proposta 
presentada amb les prescripcions següents: 

1. Per tal d’aconseguir l’estructuració dels nous sòls residencials en el nucli urbà existent, 
caldrà que en el document de modificació s’incorpori la urbanització de l’espai lliure 
confrontant al cementiri, davant del carrer de Sant Antoni en una superfície aproximada de 
2.275 m2. Així mateix s’hi ha d’incloure la franja de passeig situada enfront de l’habitatge 
existent exclòs del sector. 

2. Cal corregir l’errada material en el còmput total dels habitatges previstos en el sector que 
serà de 60 en aplicació a la nova densitat proposada”  

Vist el que disposa l’article 83 del Text refós de la llei d’urbanisme  

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Sector 
UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes i promoguda per la societat  Desarrollos 
Inmobiliarios Grupo Gaudir i Danasa, SL en la seva qualitat de propietària majoritària dels 
terrenys del sector, i incorporar-hi les prescripcions de l’informe dels serveis tècnics 
municipals. 
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2. Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini d’un mes mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més 
divulgació i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com difondre’l en els mitjans 
d’informació municipal per tal de garantir els drets de participació. 

3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències i concedir 
audiència als ajuntaments dels municipis, l’àmbit dels quals confini amb Parets del Vallès. 

 

10. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana en el sector UP-1 Can Fradera 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que 
l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en el sector 
UP-1 Can Fradera és el primer pas d’un dels suplements urbanístics, que juntament amb 
l’espai central són els més importants dels que es poden arribar a desenvolupar en 
aquesta legislatura. 

La proposta de modificació puntual de l’esmentat Pla en la seva fase inicial respon a 
l’anàlisi i la reflexió tècnica i política, d’aprofitar un moment i una situació excepcional pel 
que fa al desenvolupament urbanístic del municipi. Un moment per dotar el sector d’una 
important infraestructura, que millorarà notablement la mobilitat en el barri antic i que 
evitarà en gran mesura el trànsit de pas que pateix el barri, un trànsit que procedeix 
bàsicament de la localitat veïna dels polígons industrials de la zona de la Vall del Tenes i 
Lliçà de Vall. 

L’arquitecte Enric Serra, que va redactar la modificació de manera magistral i va explicar 
les infraestructures sobre plànols, que consisteix en la construcció d’un nou pont sobre el 
riu Tenes, a l’alçada d’aquest mateix sector. Una rotonda a la mateixa alçada que 
l’avinguda de Catalunya i un pas subterrani per sota de l’avinguda Verge de Montserrat, 
que comunica tot el sector urbà de la banda dreta del carrer Sant Antoni, que puja cap a 
munt de l’avinguda de Catalunya, que serà un punt d’esponjament notable, de l’avinguda 
de Catalunya amb la C-17 o per la part de dalt amb la comarcal 155. 

La modificació es justifica de manera notable ja que amplia la política social en matèria 
d’habitatge social. Un habitatge social que com ha repetit diverses vegades i com ha 
il·lustrat el Pla d’habitatge, ofereix als joves i a les famílies que més ho necessiten, 
l’increment de les propostes d’habitatge social que es va iniciar en aquesta última cessió 
de la UP-4. 

Amb l’objecte de generar més habitatge social que en aquest cas serà d’un 40% dels 
habitatges del sector s’imputaran càrregues importants als promotors del sector, per a la 
construcció dels equipaments i les infraestructures sobre mobilitat en el sector. Sense la 
modificació del Pla difícilment es podrien imputar les esmentades càrregues i tampoc 
s’incrementaria d’una manera important la política d’habitatge social. 

Aquest desdoblament és un dels millors que es pot presentar al municipi, sense dubte i al 
marge del nombre d’habitatges que s’oferiran, resoldrà també d’una manera notable 
l’articulació d’un extrem del municipi del trànsit rodat, ajudarà a l’esponjament molt clar de 
la zona de la Linera, ja que hi ha un sector tancat sense gaire sortides, és com si només 
hi hagués un calaix i la sortida fos només per una banda. També articularà la forma del 
municipi i la mobilitat amb vies de sortida. 
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És un Pla que també augmenta l’edificabilitat. Els tècnics van explicar els paràmetres que 
es movien, estava previst abans de la modificació del Pla vigent en un 0,5 i ara passa al 
0,6 i els marges estan a la mitjana, per sota del que es desenvolupa en sectors 
urbanístics d’altres municipis i d’aquesta comarca, tal com es va explicar en la comissió 
informativa d’una manera molt il·lustrativa. 

Intervé el representant d’ERC, el senyol Rigol, i manifesta que el regidor d’Urbanisme té 
raó, ja que l’arquitecte va donar unes explicacions més o menys lògiques, però no les han 
pogut contrastar, per això s’abstenen en la votació. 

Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que CiU continua 
amb l’estratègia que ha marcat en el punt anterior i perquè aquest és un punt estratègic 
bàsic, s’abstenen. No obstant això, manifesta que els ha agradat molt l’explicació donada 
per l’arquitecte senyor Serra Vives, ja que ho va explicar molt bé i va demostrar que es 
poden fer projectes molt interessants i amb revisions es poden aconseguir encara coses 
més importants per al municipi. 

El senyor Martorell ha agafat algunes de les paraules dites per l’arquitecte amb gran 
èmfasi sobre el projecte tal com l’ha viscut i com es marca a l’estudi de l’arquitecte Clusa 
que demostra que Parets està curt d’habitatges de protecció oficial, cosa que ja ha 
manifestat i argumentat CiU. 

El seu grup ha analitzat la proposta i entenen que és una aposta de l’equip de govern; una 
aposta legítima en la qual basen la política d’habitatge, que com ha manifestat el senyor 
Serra Vives demostra la mancança d’habitatge social i amb la modificació es pot 
recuperar i augmentar, per tant, amb aquest punt estarien d’acord, ja que l’anterior Pla 
presentat per CiU incloïa la construcció de més habitatge de protecció oficial per a la gent 
jove i per a la gent gran, en totes les seves modalitats. La càrrega en el coeficient tampoc 
és determinant. 

CiU s’bsté, per estratègia, tot i que entenen que és una aprovació inicial, i que encara es 
podria entrar més a fons en el tema. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i manifesta que davant l’augment 
de coeficients votaran en contra, perquè no consideren necessari l’increment dels 
coeficients i menys a Can Fradera. 

Una part dels terrenys de Can Fradera són de propietat municipal i el municipi pot decidir 
el dret de construcció i posar-lo en forma de protecció oficial. Per dir-lo d’alguna manera, 
s’ha acabat la beca de la protecció oficial. L’arquitecte va dir que Parets és deficitària en 
habitatges de protecció oficial, per tant, ja fa temps que s’havien d’haver construït i la 
manera de fer-lo és fer-se. 

Una part de l’espai central es destinarà a habitatge de protecció oficial, però no ha entrat 
en la primera fase de l’espai central, entrarà a la segona i es podia haver acordat que es 
fes en la primera fase. 

El senyor Morguí indica que l’Ajuntament podria dedicar tot el seu dret d’edificació de Can 
Fradera a habitatge de protecció oficial, ja que seria més lògic i no intentar obtenir uns 
diners que serveixin per comprar nou sòl públic, sinó dedicar-lo tot a protecció oficial, ja 
que obtindria una sèrie de diners, que després es podrien dedicar a sòl públic. 
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Respecte que s’ha passat del 30% al 40%, ha de dir que si tot el dret de l’Ajuntament es 
passés a habitatge de protecció oficial es podria arribar a més del 50% d’habitatge de 
protecció oficial, posant exclusivament els propis terrenys de l’Ajuntament. 

Per tant, l’augment d’alta de protecció oficial a la zona de Can Fradera proposada per 
l’arquitecte Enric Serra no és tota la que es podria obtenir. Augmentar el coeficient de 0,5 
a 0,6 i disposar d’un 40%, es podia haver aconseguit molt més mantenint el coeficient a 
0,5, en compte de 0,6, que és la modificació que es pretén aprovar avui, s’aconseguiria 
molt d’habitatge social, amb unes decisions polítiques i estratègiques de l’Ajuntament. 

La llei indica que tots els beneficis que obtingui l’Ajuntament dels nous plans s’han de 
dedicar a habitatges de protecció oficial. Per tant, ja es pot incloure aquest benefici 
directament a Can Fradera, perquè es poden aconseguir tots aquests habitatges. 

La política local hauria de tenir present la política econòmica general. En aquests 
moments hi ha una gran separació entre la política econòmica que pretén portar el govern 
de Madrid a tot l’estat, que necessita un refredament extraordinari de la bombolla 
immobiliària, ja l’augment de la constructivilitat d’un lloc no ajuda gens. 

Diverses portades de revistes econòmiques internacionals diuen que Espanya és un dels 
països, en què la valoració real dels habitatges és un 30% més elevada del valor real. La 
manera de refredar la bombolla immobiliària no és construint més, sinó evitar la 
construcció excessiva i com el govern local pot participar en una manera diferent de 
tractar l’habitatge. Això és política social, perquè tothom hi està implicat en què la política 
econòmica faciliti que l’economia del país funcioni adequadament. 

Hi ha una divergència de política entre els grups municipals de PSC-PSOE i la política del 
PSOE de Madrid, és una qüestió que s’hauria de vigilar i intentar quadrar les possibilitats 
d’ajustar-se a una política general estatal a llarg termini i que no necessita augmentar en 
construcció, sinó de diversificar la política econòmica cap a d’altres temes. 

No ajuda augmentar el coeficient de constructivilitat de Can Fradera del 0,5 al 0,6, sinó 
que incrementa les possibilitats de construcció, quan s’ha d’intentar frenar la possibilitat 
de més i més construcció. Per això el NOPP vota en contra, perquè es necessita una 
política global i general i veure que la política social real enganxa amb la política 
econòmica real, amb la política que es fa cada dia d’habitatge, que podria ser ben 
diferent. 

Per les raons exposades votaran en contra, per molt que sembli que no es poden 
construir habitatges de protecció oficial, al contrari, es poden edificar seguint la llei, si 
l’Ajuntament decideix dedicar tot el terreny habitatges de protecció oficial. És una decisió 
ben senzilla, ja que es poden construir més que no pas si s’augmenta el coeficient del 0,5 
al 0,6. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i amb tot el respecte indica al 
senyor Morguí que no s’ha mirat bé la situació. No vol entrar en l’ànim d’un debat estatal 
sobre les polítiques d’habitatges i el que fa el PSOE i el PSC. 

El desenvolupament urbanístic de Madrid no té res a veure amb la contenció que molts 
governs municipals, que sense tenir competències, han desenvolupat a Catalunya i 
aposten per l’habitatge social. A Madrid hi ha hagut una gran expansió de renda lliure, que 
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d’alguna manera s’han d’adoptar mesures, cosa que no toca ara perquè l’interès de la 
gent no el té aquí, sinó que els interessa parlar de Parets. 

L’Ajuntament de Parets és propietari d’una part de Can Fradera i incrementa el coeficient 
d’edificabilitat del 0,5 al 0,6, perquè si no es fa d’aquesta manera no s’aconseguiria el 
40% del total dels habitatges que es construeixin a Can Fradera. 

Sinó es dóna el marge d’habitatge de renda lliure tampoc s’aconseguirien les grans 
inversions que es volen portar a terme. El municipi necessita tres grans infraestructures: 
el pas soterrani per sota de l’avinguda de la Verge de Montserrat, la rotonda i el pont 
sobre el riu Tenes, totes elles són infraestructures importantíssimes per regular de la 
millor manera la mobilitat en el municipi. Aquestes càrregues també les ha de suportar 
mitjançant compensacions. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que l’arquitecte Enric Serra va presentar uns 
números de manera genèrica i és veritat que hi ha uns habitatges que no són del 40%, i 
que no seran de protecció oficial i tindran un altre tractament, perquè seran municipals. 

L’Ajuntament necessita generar patrimoni amb aquestes operacions per desenvolupar 
més habitatge social en un altre lloc. El patrimoni no ve per si sol, ni baixa pel riu quan ve 
més crescut, sinó que el patrimoni s’ha de generar a través d’operacions com la que es 
desenvoluparà a Can Fradera. 

El senyor Morguí ha fet les seves explicacions, però el regidor d’Urbanisme té altres 
informacions, i no vol que les intervencions del representant del NOPP confonguin als 
oients, ja que l’Ajuntament pot desenvolupar i construir més habitatge social en la mesura 
que es facin les bases i s’ha de tramitar la modificació del Pla general i incrementar el 
coeficient del 0,5 al 0,6, que està a la mitjana en quotes inferiors d’altres municipis tal com 
va explicar l’arquitecte d’una manera objectiva. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i explica que la singularitat de la 
situació del Pla general en el sector de Can Fradera ve determinada bàsicament perquè 
és l’únic àmbit del municipi, en què l’Ajuntament té sòl de titularitat pública. 

En les diverses comissions informatives han tingut l’oportunitat de veure com una persona 
de prestigi professional com és el senyor Enric Serra ha explicat com entén el sector. A 
vegades els que no són tècnics i que simplement ho intenten entendre es fa més còmode 
i fàcil amb plànols, materials i dades per acabar entenent mínimament l’abast d’allò que 
es proposa tirar endavant més enllà de les estrictes prioritats polítiques. La concreció a 
vegades és difícil, però en aquest cas els dubtes han quedat dissipats per a la majoria 
dels que estan a la taula. La rellevància de la proposta és prou important, ja que es parla 
d’un canvi de densitat i es passa del 0,50 al 0,60, amb uns beneficis socials prou 
importants, parlen d’habitatge social i d’infraestructures d’abast important per al futur. 

ICV-EA arran que es parla d’habitatge social, el matís que sempre s’ha d’incloure és 
habitatge social sí, però de caràcter municipal. Els ajuntaments i en aquest cas el de 
Parets ha d’intentar veure no només l’aplicació de la llei i aconseguir que els operadors 
privats posin a disposició de la ciutadania el major nombre d’habitatge social possible, 
sinó sobretot el que interessa i que ha de ser la primera prioritat és que sigui de titularitat 
municipal, perquè l’Ajuntament construeixi habitatge social i en aquest sentit és un repte 
que ara es pot abordar amb la modificació del Pla general. 
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Els grups municipals en intervencions anteriors ja s’han referit als habitatges socials, i vol 
recordar que en les legislatures anteriors Iniciativa també havia criticat que l’Ajuntament 
no tingués habitatge social de titularitat pública i que no s’incidís en aquest aspecte. Avui 
això és una cosa assumida per tot l’equip de govern i sempre han dit que no hi ha prou en 
gestionar habitatge social puntualment, sinó que cal tenir una bona política per intentar 
adquirir sòl i patrimoni en sòl municipal per més endavant desplegar noves i millors 
polítiques d’habitatge social. De fet el més rellevant del que s’està discutint avui és que 
això és possible, i estan davant d’una oportunitat molt important no només de construir 
més habitatge públic, sinó que alhora complint estrictament la llei, com no pot ser d’altra 
manera, imputar càrregues als promotors privats per finançar obres necessàries per a la 
mobilitat futura del municipi. 

El senyor Tarrés continua explicant que tots els grups han tingut oportunitat de veure no 
només els dibuixos més gràfics, sinó la memòria econòmicosocial, que es va aportar en 
les comissions informatives i tothom té les dades sobre l’augment de densitat, que és 
raonable, i quan es parla de la memòria econòmica es parla de finançar amb diners 
quantificats unes obres importantíssimes per al futur del municipi. 

Abans el regidor d’Urbanisme s’ha referit abastament, però torna a citar-lo perquè parlen 
d’un pont sobre el riu Tenes, d’una rotonda a l’alçada de l’avinguda de Catalunya i un 
túnel per sota de l’avinguda de la Verge de Montserrat. Qui no pugui veure avui que són 
futures infraestructures bàsiques per descongestionar l’entorn del barri antic, simplement 
veient el trànsit de camions que passen, per tant la importància és d’una manera 
compartida per tothom, el que cal és veure l’oportunitat. Iniciativa veu en aquests 
moments una gran oportunitat, una oportunitat de modificar el Pla general puntualment 
per avançar en la línia d’aconseguir més habitatge social i no deixar passar un tren, que 
és el tren de la mobilitat futura assegurada per al municipi. 

L’equip tècnic ha estudiat tota la morfologia del sector, ha analitzat les possibles cessions, 
la tipologia d’edificacions a encabir, cosa que es justifica per si sol. El treball ha estat 
rigorós, el plantejament és seriós i el futur raonablement assumit, ja que no varia 
pràcticament en gaire el projecte inicial, però a vegades la concreció ha permès veure que 
s’hi guanya molt. 

Insisteix en el fet que el nombre d’habitatge social és considerable, que el pont alleugerirà 
el trànsit, i que les infraestructures són fonamentals. 

S’ha redefinit un espai, però la zona continuarà sent el que originalment es pretenia que 
fos, un espai amable en el context de la ciutadania, tal com deia aquell dia el tècnic. 

El benefici és inqüestionable, ja que es parla d’arribar a un 40% d’habitatge social i no de 
concentrar-lo, que és una altra qüestió que és important assenyalar. Concentrar 
exclusivament tot l’habitatge social en un lloc a la llarga pot generar un “gueto”, tal com ha 
passat en altres municipis, experiències que poden ser prou il·lustratives. 

Precisament un dels avals del Pla és que permet conjugar la cohesistència d’habitatge 
lliure amb habitatge de promoció pública i a més de tipus social, per tant, dóna marge 
d’integració i estabilitat a totes les persones que visquin en el futur en el sector. 

El nivell de creixement continua sent baix, qualsevol xifra contrastada amb un altre 
municipi de l’entorn estaria per damunt del 0,60 i els beneficis d’habitatge públic i 
infraestructures són inqüestionables. 
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Respecte a les discrepàncies dels diferents grups municipals, ha de dir que es proposa 
l’aprovació inicial i hi ha temps suficient per acollir possibles aportacions i recercar 
consensos per a l’aprovació que a de tenir lloc més endavant. 

És indubtablement cert i que tothom ha de compartir el fet que estan davant d’una inversió 
social, que la seva magnitud i la seva potència és la més important de la història de la 
democràcia de l’Ajuntament. El fet ja s’ho val. El regidor d’Urbanisme ha fet referència al 
Pla d’habitatge social, cosa que vol dir parlar d’una inversió i un benefici social important. 
Mai no hi ha hagut tan gran inversió en habitatge social en el municipi, per tant, arriben 
tard, però ja que s’hi posen, ho fan bé i el projecte s’ha de tirar endavant. 

Entre les cessions d’espais verds, equipaments i altres s’ocuparà un 40%, la resta queda 
lliure i el benefici és important per a la comunitat. Està clar que Iniciativa, que ha 
reivindicat i sempre ha apostat per l’habitatge social, no pot girar-se d’esquena, no només 
per corresponsabilitat política amb l’equip de govern, sinó que veritablement els fa il·lusió 
que en aquest municipi per primera vegada es posi habitatge a disposició dels ciutadans, 
per tant voten a favor. 

Intervé la presidència i exposa que aquest és un dels planejaments urbanístics més 
importants que es desenvoluparà al municipi en els propers anys, del qual l’equip de 
govern se sent molt satisfet, perquè és aquí on podran fer la política social d’habitatge. 

En primer lloc, d’aquest planejament més de 150 habitatges són protegits, és a dir, més 
del 40% dels habitatges que s’han de desenvolupar a Can Fradera seran habitatges 
protegits. 

A part d’aquests 150 habitatges protegits, l’Ajuntament continuarà tenint patrimoni en el 
sector, sòl que es destinarà a construir més habitatges i s’aconseguirà que més del 50% 
dels habitatges siguin protegits.  

En segon lloc, en aquest sector de Can Fradera l’Ajuntament posseeix aprofitaments de 
sòl propi, ja que per fer política d’habitatge s’ha de tenir propietat de sòl. Explica que 
l’equip de govern socialista des de la democràcia no ha actuat de la millor manera 
possible en política de sòl de compra, perquè mai en va comprar, cosa que va ser un error 
històric de l’Ajuntament des de 1979. Des de fa uns anys s’ha començat a comprar sòl i 
amb aquest es pot fer política d’habitatge. 

Abans la llei permetia la cessió d’un 10% i ara d’un 30%, però reitera que per fer política 
de sòl se n’ha de tenir de propi. Insisteix en el fet que es construiran 150 habitatges de 
protecció, que representa més del 40%, i si s’afegeix la propietat que l’Ajuntament té en el 
sector, al voltant d’uns 5.000 m de sostre i si es compta a 100 m per habitatge són 50 
habitatges més, dels quals part dels habitatges es destinaran a habitatges públics, l’altra 
es destinarà a aconseguir finançament per comprar nou sòl, que ha estat un dels 
problemes, com molt bé ha referit el regidor d’Iniciativa, ja que aquest Ajuntament 
difícilment ha pogut fer política de sòl sinó en tenia. Afegeix que les futures generacions 
gaudiran de l’operació que es porta avui de Can Fradera. 

En tercer lloc, està el tema de la mobilitat. El planejament i el Pla parcial que s’executa és 
un dels plans parcials que pivota i millora la mobilitat del sector del barri antic, i es 
construirà un túnel per sota de l’avinguda de la Verge de Montserrat, que connectarà amb 
l’avinguda de Catalunya i amb el nou vial del futur pont sobre el riu Tenes, que millorarà la 
mobilitat del poble.  
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Respecte a l’augment de la densitat i l’edificabilitat, els propietaris que en gaudiran se’ls 
posa una càrrega de costos de construcció d’un pont per sobre del riu Tenes, que 
empalma amb el polígon industrial, amb l’objectiu que el trànsit de camions que ve de 
Lliçà de Vall per l’avinguda de Catalunya tingui una via de ronda a fi que no passi pel mig 
del municipi. 

El planejament que es proposa té dos components: Primer, la política d’habitatge de sòl 
que sempre han defensat la podran portar a terme. Aquest planejament s’havia d’haver 
portat endavant fa molt de temps, però a causa d’un procés de programació que s’ha 
desenvolupat no s’ha pogut portar fins ara, encara que és un dels eixos estratègics a fer, 
esperen que part dels resultats es vegin de forma immediata. 

Segon, el Pla parcial solucionaria el tema de la mobilitat del sector de la Linera i del 
Raval, que és un problema històric del municipi i no caldria que el trànsit passés pel mig 
del municipi, pel barri antic, ja que podria connectar-se per darrera de l’escola de música, 
pel túnel de l’avinguda de la Verge de Montserrat, empalmaria amb el nou sector i aniria 
fins al polígon industrial del Llevant Industrial, i tot el trànsit que entra pel mig del municipi 
tindria un àmbit de comunicació. Aquests són elements importantíssims d’aquest 
planejament que presenten avui i que compleix àmpliament la política social d’habitatge i 
de mobilitat. 

Vindran d’altres aprovacions futures com la provisional i de les consideracions aportades 
en l’exposició pública es continuarà parlant i espera i desitja arribar a un punt de consens 
en aquest planejament amb la resta de forces polítiques, perquè a diferència d’altres 
planejaments que es puguin desenvolupar, aquest té uns beneficis i uns guanys socials i 
de mobilitat importants per al municipi. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 2 (NOPP) 

Abstencions:  3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Vist que el Pla general d’ordenació urbana delimita el sector urbanitzable programat en el 
sector UP-1 denominat Can Fradera. 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2005 es va 
adjudicar el contracte per a la redacció del Pla parcial, del Projecte de reparcel·lació i del 
Projecte d’urbanització del Sector Can Fradera UP-1 a la societat Serra-Vives Cartagena 
Arquitectes, SL. 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Sector 
UP-1 Can Fradera redactada per l’arquitecte Enric Serra Vives. 

Atès el que disposa l’article 94.2 del Text refós 1/2005, de 26 de juliol, de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, en relació amb les modificacions de les figures de planejament 
urbanístic. 

Atès el que disposa l’article 83 de l’esmentat Text refós en relació amb la tramitació de les 
modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal. 
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El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Sector 
UP-1 Can Fradera, redactada per l’arquitecte Enric Serra Vives. 

2. Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini d’un mes mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de més 
divulgació i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com difondre’l en els mitjans 
d’informació municipal per tal de garantir els drets de participació. 

3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències i concedir 
audiència als ajuntaments dels municipis, l’àmbit dels quals confini amb Parets del Vallès. 

 

11. Acordar, si correspon, l’aprovació definitiva de la Constitució i els 
Estatuts de la societat de responsabilitat limitada “HABITAPARETS, SL”, per 
a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge 
Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Habitatge, el senyor Lucio Gat, i exposa que 
aquesta aprovació coincideix plenament amb la intenció de l’equip de govern de 
desenvolupar a través d’una empresa municipal la política d’habitatge social. 

El document aprova amb caràcter definitiu la Memòria justificativa de l’expedient de 
l’activitat econòmica de la gestió del patrimoni del sòl i de l’habitatge municipal. Aprova 
també la constitució amb caràcter definitiu de la societat municipal de responsabilitat 
limitada amb el nom d’Habitaparets, SL per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i 
l’habitatge. 

El mateix apartat dels acords estima parcialment les al·legacions presentades pel grup 
municipal del NOPP sobre la societat Habitaparets, SL, de conformitat amb el contingut 
de l’informe que s’adjunta a l’acord. Al·legacions que algunes han estat estimades i altres 
no i d’altres parcialment. 

En el mateix document s’aproven els estatuts pels quals es regirà l’entitat i es faculta 
l’alcalde per atorgar tots els documents públics i privats necessaris per executar els 
acords, inclosa la facultat de dur a terme les actuacions que siguin necessàries fins a 
obtenir la inscripció de la societat en el Registre Mercantil. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, s’absté en la votació. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup continua tenint 
reserves al respecte i s’abstenen. 

Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí, i explica que el seu grup va 
presentar una sèrie d’al·legacions, algunes d’elles s’han recollit, però en conjunt la 
constitució d’una societat externa per gestionar patrimoni municipal no és de l’agrat del 
NOPP, perquè significa que es poden gestionar assumptes que són de control directe del 
Ple. 

El Ple ha de controlar més l’habitatge i el sòl municipal. Hi ha tota una sèrie de 
reglamentació que pot fer que funcioni, però el fet de tenir una societat sinó es controla tot 
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el que pot fer, i mentre no consti això clarament, cosa que no consta, aquest possible 
control continu del Ple sobre el patrimoni públic, per això, el NOPP s’absté. 

Pren la paraula el senyor Tarrés d’ICV-EA i torna a reiterar una vegada més que estan al 
davant d’una eina molt important per gestionar l’habitatge públic al qual s’ha fet referència 
en els punts anteriors. Els hauria agradat que aquesta eina cabdal, fos una eina 
consensuada, i pensava que com s’havien recollit parcialment algunes de les al·legacions 
del NOPP, aquest s’havia sumat al consens, cosa que no ha estat així i li sap greu. Creu 
que l’aprovació definitiva s’ha de tirar endavant. Hi ha una memòria i uns estatuts per 
constituir una societat, i es tracta de treballar i tirar endavant els habitatges socials de 
titularitat pública. Com tots els grups polítics hi estan representats poden continuar 
parlant, però de mentre s’ha de fer la feina. 

Intervé la presidència i explica que es posa en pràctica l’inici de l’empresa municipal per a 
la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. Sempre havia comentat que quan 
Can Fradera es portés endavant, portarien la constitució de l’empresa Habitaparets, SL, 
compromís que s’ha portat avui amb la constitució de l’empresa.  

Les votacions ha estat les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions:  5 (NOPP, CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de març de 2005 va prendre en 
consideració la Memòria justificativa de l’exercici de l’activitat econòmica de la gestió del 
patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge municipal, formulada per la Comissió de 
l’Ajuntament. 

Atès que en l’esmentat acord es varen aprovar inicialment els Estatuts de la societat de 
responsabilitat limitada HABITAPARETS, SL per a la gestió del patrimoni municipal del sòl 
i l’habitatge. 

Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la província de 17 de març de 2005 i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de març 

Atès que transcorregut l’esmentat termini, en data 2 de maig de 2005 amb registre 
d’entrada 3283 els regidors del grup municipal varen formular al·legacions referides al 
contingut dels Estatuts aprovats inicialment. 

Vist l’informe de les al·legacions dels serveis jurídics municipals amb el següent contingut: 
El grup municipal de Nova Opció per Parets en data 2 de maig de 2003 va formular les al·legacions 
següents: 

1. Sol·licita supressió d’alguns apartats de l’objecte social recollits en l’article 2 

Atès que l’objecte social de la societat s’ajusta a les determinacions de la Memòria formulada per 
la comissió, per tal d’assolir les finalitats recollides en l’article 153 de la Llei d’urbanisme es 
proposa desestimar l’al·legació. 
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2. Sol·licita afegir la reserva de regidors municipals per ser nomenats consellers del Consell 
d’Administració 

Atès que la voluntat inclosa en els Estatuts coincideix amb la proposta presentada se’n proposa 
l’estimació de manera que l’article 11.2 quedi redactat amb el següent contingut: 

“El Consell d’Administració està integrat pel nombre de consellers que fixi la Junta General, d’entre 
els regidors que composen el Ple de l’Ajuntament, que no pot ser inferior a tres ni superior a dotze 
(d’acord amb l’article 221 del ROAS i 57 de LSRL)” 

 

3. Sol·licita establir la proporcionalitat en la composició del Consell d’Administració 

Atès que el Consell d’Administració és un òrgan de gestió i administració que ha de ser nomenat 
per la Junta General de la Societat, les funcions del qual són assumides pel Ple municipal, es 
proposa desestimar l’al·legació. 

4. Sol·licita eliminar el dret a percebre dietes per assistir a les sessions del Consell. 

Atès que les retribucions i indemnitzacions dels regidors municipals són aprovades pel Ple 
municipal, es considera adequada l’al·legació, si bé en el text aprovat no consta la referència a les 
dietes per assistència 

5. Sol·licita limitar el termini transitori del nomenament d’un regidor com a gerent 

Atès que la voluntat del contingut dels Estatuts és que el càrrec de regidor delegat  únicament 
pugui ser assumida per un regidor amb caràcter transitori, es proposa estimar l’al·legació, si bé cal 
establir un termini de sis mesos per tal garantir el compliment del termini ajustat al procediment del 
seu nomenament. 

Per tant el paràgraf final de l’article 15 quedarà redactat de la manera següent: 

“Inicialment i amb caràcter transitori la figura del gerent podrà substituir-se, per un termini màxim 
de sis mesos, mitjançant un conseller delegat.” 

6. Sol·licitar que els comptes se sotmetin a auditories externes 

Atès que el contingut de l’article 21 ja preveu que la intervenció sigui substituïda per auditories, es 
proposa estimar l’al·legació, i s’afegeix un  apartat 3 a l’article 21  amb el text següent: 

“Una vegada tancat l’exercici anual se sotmetran els comptes de la societat a una auditoria 
externa” 

7. Sol·licitar detallar el sistema d’elecció del personal de la societat 

Atès que el redactat de l’article 24 estableix els principis de publicitat i d’igualtat d’oportunitats que 
han de regir  la selecció del personal, es proposa desestimar l’al·legació. 

 
Atès que en data 10 d’octubre de 2005 l’Oficina Española de Patentes y Marcas va 
acordar la concessió de la marca “HABITAPARETS” a favor de l’Ajuntament de Parets del 
Vallès. 

Vist allò que assenyalen els articles 243.2.c) del TRLMRLC i 147 i següents del ROAS 
respecte al procediment que cal seguir per a l’aprovació definitiva de l’exercici d’activitats 
econòmiques. 

Vist el que disposen els article 212 en relació amb el 201 del ROAS quant al procediment 
de constitució de la societat. 
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El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar definitivament la Memòria justificativa de l’exercici de l’activitat econòmica de la 
gestió del patrimoni del sòl i l’habitatge municipal. 

2. Aprovar definitivament la constitució de la societat municipal de responsabilitat limitada 
HABITAPARETS, SL per a la gestió del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. 

3. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal de Nova Opció de 
Parets als Estatuts  de la societat HABITAPARETS SL, de conformitat amb el contingut de 
l’informe que s’adjunta al present acord. 

4. Aprovar definitivament els Estatuts pels quals s’ha de regir la societat HABITAPARETS, 
SL, i incorporar-hi les modificacions derivades de les al·legacions estimades parcialment. 

5. Facultar àmpliament l’alcalde president de la Corporació per atorgar tots els documents 
públics i privats que siguin necessaris per executar els acords anteriors, inclosa la facultat 
de dur a terme les actuacions que siguin necessàries, fins a obtenir la inscripció de la 
societat al registre mercantil. 

12. Precs i preguntes 
12.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el representat d’ERC, el senyor Rigol, i explica que 
no hi ha ni una paperera en l’espai verd ubicat en la pujada de la plaça Josep Marcer, que 
suposa que és de titularitat municipal. Hi ha quinze seients i cap paperera. 

12.2. El senyor Rigol pregunta quantes persones han renunciat als pisos de protecció 
oficial atorgats fa poc. 

Intervé la presidència i respecte a la primera pregunta respon que el lloc és un espai 
públic, i l’Ajuntament encara no ha recepcionat l’obra portada a terme per la promoció, ja 
que falten una sèrie de mancances com la instal·lació de papereres, que la font funcioni, i 
d’altres elements. 

Els serveis tècnics han parlat amb la propietat i la promoció perquè cedeixin l’esmentat 
espai i que l’Ajuntament recepcioni les obres com a espai públic de titularitat municipal, 
però abans de la recepció es comprovarà que tot sigui correcte. 

La presidència indica que respecte a la segona pregunta, explica que en aquests 
moments l’Ajuntament no té constància que ningú hagi renunciat. Saben que hi ha una 
persona que té dificultats en accedir a un dels habitatges, perquè té problemes en complir 
alguns dels requisits de les bases. En cas que no pogués accedir-hi ho faria el número 
següent de la llista. 

Reitera que només tenen coneixement d’un cas i podria ser que al final hi hagués una 
renúncia. 

Intervé el regidor d’Urbanisme i Habitatge, el senyor Lucio Gat, i per complementar la 
informació, explica que l’empresa encarregada del tema encara està efectuant entrevistes 
amb els afortunats i, per tant, el procés encara no s’ha acabat. 

12.3. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que han rebut alguna 
queixa sobre que darrerament algun col·lectiu més aviat de gent jove, a certes hores de la 
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nit, produeixen un cert malestar en la zona del Casal de Can Butjosa. Pregunta si l’equip 
de govern té constància del tema i si ha previst alguna mesura de cara al bon temps. 

Prega que en els propers dies tingui lloc alguna incidència més especial a la zona i que es 
determini si el que ha exposat és una realitat. 

12.4. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern ha previst una vigilància especial 
en el parc de Cal Jardiner els caps de setmana, ja que hi ha molta afluència de persones 
de tot tipus i s’han produït actes, que no es poden dir bandàlics, però quasi quasi, i hi ha 
una especial preocupació. 

Pregunta si s’ha previst aquesta vigilància i sinó és així, prega que de cara al bon temps 
es prevegi la vigilància a través de la Policia a peu, a fi que facin passejades per intentar 
minimitzar els fets, amb la seva presència. 

12.5. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern ha pres alguna determinació 
respecte al problema de l’entrada i sortida del carrer Badalona cantonada amb el carrer 
Sant Antoni, que ja fa temps que es coneix per la seva perillositat, a causa de l’augment 
del tràfec. És perillós creuar del carrer Badalona al carrer Sant Antoni, en direcció a la 
rotonda de la Casella. 

Prega, que si és possible, que l’esmentat carrer sigui només d’entrada, en direcció a la 
rotonda cap a l’interior de Parets i que el gir mai sigui des del carrer Sant Antoni al carrer 
Badalona. Si es vol fer aquest gest, que es vagi a la rotonda i s’entri. 

El problema és important, perquè hi ha hagut més d’un espant a causa de l’augment del 
tràfec. 

Saben que està dintre d’un Pla de mobilitat de la zona, però seria bo que es portés a 
terme alguna actuació. 

12.6. El senyor Martorell pregunta si l’equip de govern té un cens dels solars actuals del 
municipi, dels solars buits, que de moment no tenen cap obra. Pregunta si es porta un 
cens d’actuacions, perquè hi ha alguns solars que tot i que estan tancats i protegits no es 
troben en les degudes condicions de neteja, cosa que ha provocat augments de brutícia i 
de rates, que creen malestar. 

La presidència indica que les dues primeres qüestions són dos precs, que l’equip de 
govern comparteix, com és el tema del Casal de Can Butjosa i del parc de Cal Jardiner. 

De la zona de Can Butjosa no en tenien del tot coneixement, però històricament sempre hi 
ha hagut problemes amb el veïnat del sector a causa del trànsit de motos. La presidència 
indica que hi estaran a sobre i parlaran amb alguns dels veïns. 

Explica que en la zona del parc del Cal Jardiner, a altes hores de la nit, van haver-hi 
dificultats l’any passat, perquè algun col·lectiu de persones es troben en aquell lloc i 
deixen malmès l’espai públic. Es concentra gran quantitat de jovent, que abans ho feien 
en diferents places del municipi. Ara es dóna la casuística que la concentració de jovent 
és a Cal Jardiner, i encara que no fan res incorrecte, s’ha de controlar el tema. 

Es va comentar amb els veïns la possibilitat d’instal·lar algunes càmeres de televisió 
connectades amb la Policia Local a fi que el lloc no es converteixi en un punt de trobada, 
ja que no es tracta només de punts de reunió de ciutadans del municipi, sinó d’altres 
pobles. 
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Pel que fa a la cruïlla del carrer Sant Antoni, indica que està totalment d’acord amb el 
tema. Alguns veïns també havien manifestat el problema i la proposta ja hauria d’estar 
elaborada. La presidència informa que està previst executar-la i assegura que abans del 
proper ple ordinari es posarà en pràctica. 

Quan va tenir lloc la reunió amb els veïns de la zona del carrer Badalona es va explicar la 
mobilitat de l’àmbit i es va comentar la pràctica d’un sol sentit, d’entrada del carrer. 

Respecte als solars sense edificar explica que l’Ajuntament sempre ha tingut un cens de 
dades i l’inspector de carrer porta el control i notifica als propietaris l’estat del solar. 
D’altres els veïns informen l’Ajuntament de les dificultats de neteja i salubritat dels solars, 
de la qual cosa la corporació informa als propietaris. Si aquests no ho porten a terme, ho 
fa l’Ajuntament subsidiàriament. 

Periòdicament s’obren expedients de responsabilitat subsidiària per a la neteja dels 
solars. 

12.7. Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Morguí i, en primer lloc, felicita 
l’Ajuntament per la represa de la cursa atlètica a Parets, encara que va ser una llàstima 
que coincidís amb múltiples actuacions atlètiques a Barcelona i curses de bicicleta. 
Espera que la cursa atlètica de Parets qualli i d’aquí a uns anys sigui una referència dintre 
de la comarca. Reitera la felicitació per l’organització que es va portar a terme i espera 
que la cursa tiri endavant. 

12.8. El senyor Morguí indica que ja que viuen en un país mediterrani prega que tingui lloc 
alguna activitat en què participin els veïns envers a fer una mica més amables els carrers 
del municipi i posar poms de flors, ja que actualment només es troben clots i obres. Igual 
que la cursa popular atlètica, aquesta activitat es podria dir: “Posa una flor popular al 
poble”. 

12.9. El senyor Morguí prega que la revista “Parets al Dia” informi de qüestions com per 
exemple que el tallament de l’avinguda de Lluís companys a causa de les obres, a fi que 
els ciutadans no se n’assabentin quan ja està tallada. Va ser una sorpresa desagradable 
trobar-se l’avinguda de Lluís Companys tallada quan véns d’una altra banda del municipi. 

Potser sí que es va informar molt bé al veïns de la zona, però la resta es va assabentar 
quan es van trobar amb l’avinguda tallada. 

12.10. El senyor Morguí exposa que en la zona de Can Berenguer no se sap cap dia quin 
carrer has d’agafar per circular, ja que tallen carrer sencers, sense cap avís i fins que no 
estàs al damunt mateix de les tanques no te n’assabentes. 

Prega que els talls s’avisin amb temps i hi hagi una previsió, ja que seria una deferència 
que agrairien els veïns,. 

12.11. El senyor Morguí comenta una situació divertida que es va produir, i és que van 
posar unes tanques al mig de la plaça del mercat que posava: “parada d’autobús 
provisional”, cosa que ha provocat la rialla de bona part dels veïns de la zona. Afegeix que 
no sap qui ha pogut posar-les. 

12.12. El senyor Morguí explica que hi ha problemes amb el clavegueram del bloc de 
pisos que s’està construint a la zona de Can Berenguer. Van avisar l’arquitecte, l’Enric 
Serra, en el moment que va presentar el Pla de desenvolupament dels edificis, sobre que 
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hi havia problemes amb el clavegueram de la zona, la manera d’accedir-hi i la profunditat, 
entre d’altres qüestions. Pregunta com es resoldran aquests assumptes i com se 
solucionarà el problema de la pressió i la quantitat d’aigua quan s’acabi de construir el 
bloc i s’instal·lin les famílies. 

12.13. El senyor Morguí pregunta si l’Agència Catalana de l’Aigua ha aturat les obres de 
Can Magí. Pregunta per la situació exacta del que està passant amb les obres de Can 
Magí, ja que afecta al torrent de Cantallops. 

12.14. El senyor Morguí explica que el NOPP va presentar una moció el 14 de març de 
2006, sobre asfaltar l’avinguda d’Espanya, el carrer Sant Antoni, el carrer l’Empordà i el 
carrer Monistrol el més aviat possible, ja que estan molt malmesos i són uns carrers amb 
molt de trànsit. Pregunta per la situació de la moció. 

Pren la paraula la presidència i indica que coincideix amb el que ha manifestat el senyor 
Morguí sobre el gran èxit de participació i organització en la cursa atlètica, encara que 
coincidís amb d’altres curses, com és la cursa popular del “Corte Inglés”. 

Manifesta que les curses difícilment coincidirà el proper any, perquè la del “Corte Inglés” 
habitualment té lloc l’últim diumenge del mes d’abril i aquest any es va traslladar al primer 
diumenge del mes de maig perquè coincidia amb l’1 de maig. 

La idea és que la cursa atlètica de Parets tingui lloc el primer diumenge del mes de maig. 
Aquest any ha coincidit amb la del “Corte Inglés”, però difícilment coincidirà en properes 
edicions. 

La presidència indica que respecte al segon punt que ha comentat el representant del 
NOPP, sobre el tema de les flors, explica que l’Associació ASOVEEN va celebrar la festa 
de la flor aquest cap de setmana. L’acte consisteix en què els veïns de la zona recullen 
alguna de les flors més significatives del seu jardí i la presenten a concurs. És una 
activitat que es podria completar o com a mínim difondre, si es cregués oportú, per fer 
més maco l’entorn urbà del municipi. 

Respecte al tallament de l’avinguda de Lluís Companys explica que l’important era avisar 
els veïns. La informació facilitada va ser força òptima i el “Parets al Dia” va fer alguna 
referència sobre les obres. És cert que no s’havia dit res sobre les propostes de tallar el 
carrer. És una qüestió a tenir en compte i en futures ocasions se’n donarà més difusió. 

La presidència manifesta que no tenen coneixement que hi hagi cap problema de 
clavegueram en el sector de Can Berenguer, però com els dilluns hi ha visita d’obres, el 
regidor corresponent i l’alcalde personalment preguntaran sobre aquesta incidència. 

Pel que fa a les obres de Can Magí, la presidència explica que hi ha hagut un comunicat 
de l’Agència Catalana de l’Aigua a la propietat perquè aporti i complementi certa 
documentació, ja que segons l’Agència hi ha un àmbit d’incidència de domini públic del 
torrent, tot i que una vegada que els torrents es canalitzen el domini públic es refereix 
sobre l’àmbit de la canalització. No seria així si el torrent estigués a l’aire lliure i sense 
canalitzar, llavors sí que hi hauria domini públic a banda i banda del torrent, però no és 
aquest el cas. 

La propietat està complimentant documentació per enviar-la a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, ja que aquesta ha manifestat que l’obra no es podrà reprendre en l’àmbit del 
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torrent fins que no aportin la documentació sol·licitada, cosa que no afecta a la resta de 
l’obra. 

La presidència torna a insistir que la propietat està preparant la documentació per 
complementar l’expedient i donar resposta al requeriment de l’Agència. 

El proper dilluns tindrà lloc una reunió amb els veïns de la zona i l’Ajuntament comentarà, 
explicarà els estudis geològics realitzats i aclarirà el tema de les aigües subterrànies a fi 
de tranquil·litzar el veïnat i adoptar totes les mesures de seguretat adients, ja que s’ha 
produït una certa intranquil·litat en el sector. 

S’ha mantingut ja una reunió i com ha dit abans la setmana vinent tindrà lloc una altra per 
explicar els informes, la documentació i tot el que demanin els veïns per prendre les 
màximes mesures de seguretat. 

Tal com es va informar els veïns en el moment d’executar l’espai públic ubicat a l’entrada 
del parc de la Linera, es resoldrà un dels problemes històrics del sector, com és la 
connexió del torrent Cantallops amb el torrent de Ca n’Oms, que entren en connexió i un 
dels dos torrents rebufa respecte de l’altre. Es corregeix l’entroncament dels dos torrents 
que millora molt el tema de les avingudes d’aigües en el sector, que malauradament fa 
uns quants anys va tenir un efecte important en alguns veïns. 

Insisteix que es prendran les mesures adients respecte a la seguretat, el control, el 
seguiment i la informació als veïns. 

Pren la paraula el regidor d’Esports, el senyor Guzman, i agraeix les paraules del 
representant del NOPP, el senyor Morguí, respecte a la cursa d’atletisme. 

Creu que per desitjada i per ser una activitat popular esperada, que s’havia perdut 
malauradament fa sis anys, aquesta ha tingut una bona acollida de la població, cosa que 
motiva l’equip de govern per preparar la de l’any vinent. 

Com ha dit el senyor alcalde, la cursa ha coincidit amb la del “Corte Inglés”, com és de 
tots conegut, és una cursa molt arrelada a Barcelona, però ha estat un fet puntual la 
coincidència d’aquest any. 

Respecte a la pedalada organitzada per la Diputació de Barcelona conjuntament amb la 
resta de municipis de la Conca del Besòs, explica que és el segon any que té lloc, i fins 
ara ha estat de manera biennal. L’altra vegada es va celebrar a finals d’abril i aquest any 
perquè l’acte no coincidís amb l’1 de maig l’han fet aquest cap de setmana, igual que ha 
passat amb la cursa de “El Corte Inglés”. 

El senyor Guzman indica que si ho permet la presidència i per acabar aquest Ple, amb 
ànim constructiu com li hagués agradat que fos en altres ocasions, i atès que el senyor 
Morguí ha parlat de la cursa d’atletisme i de flors, emplaça el senyor Morguí i tot el 
consistori a una altra activitat de caràcter popular com és la caminada al Piolet, que el 
centre excursionista està preparant per al proper dia 21 de maig i aprofita l’ocasió per 
convidar tot el poble i tot el consistori. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 


