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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 26 de juliol de 2006 
Horari: de 20.40 a 22.30 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial  

Hi assisteixen: 

Joan Seguer Tomàs, alcalde 
Antonio Torio Fernández, tinent d alcalde 
Lucio Gat Lavado, tinent d alcalde 
Sergi Mingote Moreno, tinent d alcalde 
Josep Llacuna Alonso, tinent d alcalde 
Josep Castells Espinasa, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

1. Aprovar, si escau, la moció relativa al conflicte en el Pròxim Orient. 

2. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Pla de millora urbana de 
l Eixample. 

3. Acordar, si correspon, l aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
general d ordenació urbana en el Sector UP-7 denominat Cementiri . 

4. Acordar, si escau, l aprovació provisional  de la modificació puntual del Pla 
general d ordenació urbana en el Sector UP-1 Can Fradera. 

5. Aprovar, si procedeix, l adquisició directa de la finca de Can March, ubicada a 
la plaça de la Vila número 1. 

6. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic per 
a la realització conjunta dels estudis conduents al certificat d especialització en 
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biblioteques escolars infantils i l aprovació de l Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a l Ensenyament a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. 

7. Acordar, si escau, sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya la declaració de la Festa de la Pedra del Diable com a festa 
tradicional d interès nacional.  

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, la moció relativa al conflicte en el Pròxim Orient 

Pren la paraula la presidència i explica que tots els grups municipals presents han 
presentat de manera conjunta la moció que a continuació llegirà el secretari 
relativa al conflicte en el Pròxim Orient. 

Després de la lectura, la presidència manifesta que tots desitgen que el diàleg i la 
pau es restableixen el més ràpidament possible en aquest àmbit, ja que el diàleg 
és el millor camí per a la pau. 

Tots els grups voten a favor de la moció, per tant i, 

Atesa la moció presentada per l Agrupació del PSC de Parets del Vallès, en data 
21 de juliol de 2006, amb número de registre d entrada 5826, relativa al conflicte 
en el Pròxim Orient, que té el text literal següent: 

Els esdeveniments que tenen lloc des de fa diverses setmanes en 
Gaza i ara en el Líban constitueixen una gravíssima amenaça per 
al conjunt del Pròxim Orient i costen la vida a un nombre 
creixent de éssers humans. 

Considerem imprescindible que la Comunitat Internacional actuï en 
conseqüència, amb claredat i rapidesa, per frenar l escalada de 
violència i, abans que res, s ha de protegir la població civil, 
començant pels nens. 

En aquest sentit, creiem que la Unió Europea no pot estar de 
braços creuats davant d una situació que afecta la seguretat de 
la regió euromediterrània en el seu conjunt. Al contrari, ha 
d estar a l encapçalament d una actuació política i humanitària 
enèrgica en pro de la pau. 

Per això, demanem al Consell i a la Comissió Europea que 
exigeixin a totes les parts el cessament immediat de qualsevol 
activitat que representi un pas més cap a l abisme. 

Això significa la suspensió de qualsevol activitat armada, la 
immediata alliberació de tots els ostatges, la sortida de les 
tropes israelianes de Gaza, el restabliment de les condicions de 
vida per als habitants de la franja (aigua, llum, subministrament 
d aliments, medicaments i carburants) i el compliment com més 
aviat millor de la Resolució 1559 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides. 

És imprescindible que el Govern d Israel i l Autoritat Nacional 
Palestina restableixin el diàleg bilateral per al compliment del 
full de ruta. El respecte de tots els acords previs, la renuncia 
a la violència i el terrorisme i el reconeixement de l existència 
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i la seguretat mútua són elements bàsics d una sortida en aquest 
túnel. 

El Líban, que va iniciar amb les eleccions de 2005 una nova etapa 
d esperança després de l assassinat de Rafik Hariri, no pot 
retrocedir vint anys enrere. Hezbollah ha de cessar qualsevol 
tipus d atac contra Israel i aquest país abstenir-se de respostes 
desproporcionades. 

Per tot això, demanem que aquest acord sigui tramès a la 
presidència del Govern espanyol i al Consell i la Comissió 
Europea.

 

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

ACORDA: 

1. Aprovar la moció relativa al conflicte en el Pròxim Orient. 

2. Notificar la moció a la presidència del Govern espanyol i al Consell i la Comissió 
Europea.  

2. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Pla de millora 
urbana de l Eixample 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que la proposta d acord dóna forma a una sol·licitud del Ple de 
l Ajuntament al conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Aquest el 4 de 
maig de 2005, ha reconegut la competència de l Ajuntament per aprovar 
definitivament els plans urbanístics derivats, per això avui es proposa l aprovació 
definitiva del Pla de millora urbana de l Eixample. 

No cal tornar a repetir el que pretén el Pla, ja que ha estat àmpliament discutit en 
els plens anteriors i en les comissions informatives. És un Pla que pretén evitar 
algunes actituds urbanístiques que es desenvolupaven a la zona de l Eixample i 
deterioraven la definició de l Eixample. 

Avui es proposa l aprovació definitiva, que en altres ocasions les havia fet el 
Departament de Política Territorial i en aquesta ocasió i atesa la sol·licitud 
presentada per l Ajuntament es pot aprovar mitjançant el Ple. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que votarà a favor, encara 
que alguns punts són massa reglamentistes. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
està totalment d acord, ja que és el darrer pas per consolidar definitivament el Pla 
de millora urbana de l Eixample. 

Avui es porta al Ple un protocol que demana la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques i com ja ha manifestat CiU votarà a favor. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el seu grup va votar 
en contra en la darrera aprovació i avui ho tornarà a fer per les mateixes raons 
que van apuntar en el seu dia i que les resumirà a continuació. 

El NOPP explica que és un Pla de millora que regula l espai privat, però no diu res 
de l espai públic, que hi ha molt, i s ha perdut una oportunitat important de regular 
l apartat que correspon a espai públic. 
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El tema de les edificacions significatives s ha solapat amb el catàleg i ha creat un 
cert conflicte que encara no s ha resolt. 

Respecte a la regulació de l espai públic, indica que no s han tingut en compte les 
al·legacions que va presentar el NOPP. En aquestes indicaven que el Pla no 
regula l espai públic, ja que no hi ha cap estudi sobre la pressió circulatòria de 
trànsit de l Eixample i el seu entorn, tenint en compte que s han fet construccions 
importants com Cal Jardiner. 

Continua manifestant que no hi ha cap proposta per fer un estudi de circulació, ni 
de l arbrat, tot i que s estan fent intervencions puntuals. Tampoc hi ha cap 
proposta sobre serveis com l aigua, el gas, la llum, el telèfon i el clavegueram. 
Hagués estat bé que tot el que ha exposat l hagués recollit el Pla de millora. No 
s ha fet cap estudi sobre la recollida d aigües pluvials, malgrat que hi ha parts 
fetes. No es concreta o es diu d una manera molt esquemàtica la qüestió dels 
carrils bici, tampoc hi ha propostes sobre el sistema d il·luminació, tenint en 
compte que s hauria d haver pensat en la il·luminació de l espai públic, que és molt 
quantitativament, perquè hi ha molts quilòmetres de carrers i bastants places 
públiques. No es diu res dels edificis fora d ordenació, ni com s aplicarà 
l Ordenança solar. 

El NOPP no comparteix que la segona planta tingui un retranqueig de sis metres, 
ja que crea molts problemes a l hora de col·locar les plaques solars segons 
l orientació de l edifici. És un problema que genera el retranqueig de sis metres. 

Un segon problema que es pot generar és la possibilitat que els espais en un futur 
es pugui construir. 

La senyora Martí continua exposant que no hi ha cap estudi sobre l aparcament a 
la via pública, de paisatge, de colors, d antenes de telefonia mòbil, de boques 
d incendi, de senyalització, ni de mobiliari urbà. És a dir, no hi ha una veritable 
regulació de l espai públic, només s introdueixen unes pinzellades de regulació de 
l espai privat, que en alguns apartats són positives com en el tema de les alçades, 
però en altres no. 

El NOPP creu que s ha perdut l oportunitat de fer un veritable Pla de millora de 
l Eixample i que no està a l alçada del que va suposar en el seu dia el disseny de 
tota la zona de l Eixample. Afegeix que avui es desaprofita una ocasió per regular 
l espai públic, després de gaudir de l urbanisme que es va fer als anys 30. 

Avui han resumit les raons que van apuntar en les al·legacions. Per l exposat el 
NOPP vota en contra. 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat i manifesta a la 
representant del NOPP, que l objecte del Pla de millora de l Eixample no són els 
matisos que ha apuntat la senyora Martí, sinó evitar alguns hàbits i especulacions 
urbanístiques que es produïen a l Eixample i que desfiguraven l objecte pel qual 
s havia dibuixat. Per tant, l equip de govern no està en desacord en alguns 
aspectes dels manifestats, com la confecció dels estudis sobre l arbrat i el 
mobiliari urbà, que poden estar al marge del Pla de millora i no cal que estiguin 
dintre del document.  

El senyor Lucio Gat reitera que l objecte del Pla de millora no és el que apunta el 
NOPP, sinó un altre, encara que és legítim que ho barregi. 

La presidència indica que a l expedient consta l informe favorable de la Direcció 
General d Urbanisme, per tant, les coses s han fet bé. 
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Indica que l objecte del document és la regulació dels paràmetres edificatoris de 
l àmbit, reforçar el caràcter unifamiliar, i protegir els elements arquitectònics i 
paisatgístics que configuren la imatge del sector. Aquest és l objectiu principal del 
Pla i, a més, s ha emès un informe favorable als esmentats paràmetres. 

No s ha perdut una oportunitat, ja que les oportunitats es perden quan no es volen 
utilitzar. Els estudis que sol·licita el NOPP formen part d un Pla de serveis i de 
mobilitat. Alguns punts ja s han portat a terme i d altres es complimentaran. 

Remarca que és un Pla de millora per reforçar el caràcter de zona residencial i 
protegir els elements arquitectònics i paisatgístics que formen la seva identitat. 

Respecte a algunes de les manifestacions de la representant del NOPP, explica 
que els estudis ja plantegen algunes vies principals i zones de carril bici en punts 
determinats de l Eixample, els quals no s ha de recollir en el Pla de millora urbana, 
sinó en el Pla de serveis i de mobilitat, que serà objecte d un estudi i una anàlisi 
del sector. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i remarca que la modificació de la 
Llei d urbanisme va introduir la nova figura dels plans de millora, que són més 
amplis que els plans especials i parcials. És a dir, la legislació es va modificar en 
el sentit que els plans de millora incloguessin totes les qüestions de regulació de 
l espai públic i insisteix en què s ha perdut una oportunitat. 

Evidentment que els estudis es poden elaborar després i modificar 
progressivament el pla, però aquesta hagués estat una bona oportunitat per 
recollir totes les qüestions, ja que la modificació de la legislació així ho preveu. Es 
perfecciona el tema legislatiu a fi de regular l espai públic i recollir les màximes 
qüestions. 

La senyora Martí indica que l informe d Urbanisme potser favorable o no, però no 
és incompatible amb el que diu el NOPP. L informe és favorable perquè les 
qüestions que es plantegen no estan en contradicció amb el Pla general. És a dir, 
la Comissió d Urbanisme no jutja, només interpreta si les modificacions encaixen 
dins del Pla general i si les modificacions de mínims en aquest cas, encaixen 
dintre del Pla general, l informe ha de ser favorable. Si el Pla hagués recollit els 
suggeriments del NOPP potser l informe també seria favorable. 

La senyora Martí reitera que s ha perdut l oportunitat de recollir una bona regulació 
de l espai públic, perquè la regulació de l espai privat i de l espai públic es va fer 
molt bé als anys 30. 

La presidència indica que l espai privat no es va regular suficientment en els 
anteriors plans generals en què en el 1985 es va començar a ordenar, però no es 
va regular la densitat del sector i es van construir petits blocs, per l agrupacions de 
parcel·les. El problema radica en què l evolució del sector de l Eixample va tenir 
lloc per agrupacions de diferents parcel·les i la construcció d edificis. 

El Pla de millora urbana pretén que es mantingui la imatge i la tipologia 
paisatgística d habitatge unifamiliar en el sector de l Eixample. És a dir, que l espai 
privat no s havia regulat del tot i ara es pretén regular la pràctica urbanística que 
desfigura l Eixample. Afegeix que l expedient ja esmenta els carrers amb viabilitat i 
les zones reduïdes de trànsit. 

Explica que l informe favorable de la Comissió d Urbanisme és a causa dels 
plantejaments i la filosofia exposada. La resta més que un Pla de millora urbana 
és un Pla de serveis i de mobilitat. 
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Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que el Pla de 
millora de l Eixample és una eina positiva i important per recuperar i frenar el 
deteriorament d un espai que amb el temps ha perdut força. Històricament és un 
sector que es va començar a urbanitzar d una manera afortunada als anys 30, 
amb una vialitat molt quadriculada, fruït de l oferta, la demanda i la compravenda 
de terrenys de l època. 

Els anys han passat i la manca de limitacions normatives i algunes pràctiques 
especulatives han trencat la imatge tradicional del barri i la fesomia ha 
desaparegut. El Pla de millora és una necessitat urgent i ICV-EA coincideix amb 
tot el que s ha exposat, ja que el Pla de millora és una eina important per frenar la 
tendència de la pèrdua progressiva de la qualitat del sector i ara s ha d aprovar el 
darrer tràmit per marcar les pautes perquè no es continuï deteriorant l espai. 

El Pla de millora com qualsevol cosa en aquest món pot ser millorable, però estan 
convençuts que les altres qüestions que van paral·leles a aquestes en altres 
àmbits com és el de la mobilitat i serveis, donaran perfecta cabuda a les 
necessitats del conjunt del barri més enllà del que ha de ser la concreció de com 
han d evolucionar les volumetries i les edificabilitats i alguns paràmetres que 
condicionen de manera negativa la qualitat de vida de la població del barri. 

Aquest darrer pas és important i obre una nova etapa, en què es posarà fre a les 
pràctiques incorrectes i donarà l oportunitat de recuperar una imatge que no 
s havia d haver perdut mai. 

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

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC) 

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions:  0 

Per tant i, 

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

Atès que en data 6 d abril de 2006 el Ple de l Ajuntament va aprovar l informe de 
les al·legacions presentades al Pla de millora urbana de l Eixample, i el va 
sotmetre a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme en sessió de 22 de juny de 2006 va 
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d ordenació al barri 
de l Eixample, promoguda per l Ajuntament. 

Atès que la Comissió Territorial d Urbanisme en sessió de 22 de juny de 2006 va 
emetre informe favorable, a l efecte de l article 85 del Decret legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, del Text refós de la llei d urbanisme, sobre el Pla de millora urbana de 
l Eixample. 

Atès que per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de 4 
de maig de 2005, es van reconèixer competències a l Ajuntament per a l aprovació 
definitiva dels plans urbanístics derivats. 

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

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 
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1. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de l Eixample, redactat per  
l arquitecte Josep Maria Rovira Saperas i promogut per l Ajuntament de Parets del 
Vallès. 

2. Lliurar a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona, als efectes 
d informació, coordinació i arxiu, la documentació tècnica i administrativa del Pla 
de millora urbana de l Eixample. 

3. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el Butlletí 
Oficial de la Província, i notificar el present acord als interessats que constin en 
l expedient.  

3. Acordar, si correspon, l aprovació provisional 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 l acord sobre l aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
general d ordenació urbana en el Sector UP-7, preveu a més de l aprovació 
provisional, donar resposta a les al·legacions presentades en el sentit d estimar-
les o desestimar-les. 

En les dues comissions informatives tècnicament es van donar arguments 
suficients per justificar les respostes que recull el document. 

El senyor Lucio Gat explica que el document de modificació del Pla general 
incorpora la urbanització de l espai lliure que confronta amb el cementiri, davant 
del carrer Sant Antoni, amb una superfície aproximada de 2.275 m2. 

Pel que fa a les al·legacions, el NOPP en va presentar tres. Una relativa a 
incrementar l edificabilitat. L informe tècnic respon clarament que en el sector no 
s augmenta l edificabilitat, per tant, no té sentit l al·legació plantejada. Afegeix que 
s incrementa la densitat, però no l edificabilitat. 

La segona al·legació demana la necessitat d un estudi d impacte paisatgístic. 
L informe tècnic respon que l estudi es podrà realitzar perfectament mitjançant el 
planejament derivat i que no és preceptiu en absolut presentar un estudi d impacte 
mediambiental. 

Es recull l al·legació presentada pel senyor Josep Rifà Volart, relativa a inserir tres 
habitatges dintre de la parcel.la de 2.087 m2 situada en sòl urbà, però fora de 
l àmbit.  

S ha corregit una errada material de l anterior expedient sobre el còmput total dels 
habitatges previstos, que són de 60 en aplicació de la nova densitat proposada. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup valora molt 
positivament l increment de l habitatge protegit i el detall de guardar l amplada del 
carrer, amb la intenció de fer un passeig, però no està d acord amb l orografia del 
terreny. No tenen clar el tema de les aigües pluvials que van a parar a la riera. 
ERC s absté, perquè el problema no s ha resolt. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, respon que avui s aprova la 
modificació puntual de Pla general per desenvolupar aquesta zona. El projecte i 
l estudi d urbanització tindrà en compte les inquietuds plantejades i el Projecte 
d urbanització resoldrà tots aquests aspectes. 
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Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup 
es manté en el que va manifestar en l aprovació inicial i en el vot d abstenció, 
argumentat en el seu moment.  

El document ha millorat en un punt que els preocupava en l aprovació inicial, 
sobre l al·legació presentada per un titular, que s ha recollit, però CiU no està 
d acord en la forma i la necessitat imperiosa de presentar, fer la modificació 
puntual i intentar tirar endavant el projecte, per tant, continuen amb el vot 
d abstenció de l aprovació inicial. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que en l al·legació que va 
presentar el seu grup manifestava que era una zona sensible per la seva 
orografia, ja que és l espai que va entre el cementiri i Can Rifà, o sigui pujant el 
carrer Sant Antoni a mà dreta. 

És una zona que no s ha de qualificar, tal com va dir el NOPP en el seu dia, ja que 
ha de ser sòl no urbanitzable a causa de l emplaçament, els pendents i la situació. 
En qualsevol cas ha quedat dins de la 1a fase del Pla d etapes, cosa que tampoc 
entenen gaire, perquè no és una prioritat del municipi el desenvolupament del 
costat del cementiri. Tot l exposat ho han manifestat en l al·legació, que és una 
zona sensible, que té pendents orogràfiques, que no s acaben amb cap límit 
natural i que requerirà un estudi molt concret en el seu dia, quan es faci el Pla 
parcial. 

El NOPP també recull en l al·legació que s hauria d apuntar des d on es comença 
a mesurar la planta baixa i dos, perquè sinó es delimita bé on està la planta baixa, 
en algun lloc poden sortir quatre o cinc plantes de soterrani, perquè té moltes 
pendents. 

L arquitecte municipal va dir que era un tema que s estudiaria en el Pla parcial, i el 
NOPP està content que hi hagi la sensibilitat d estudiar aquesta qüestió, encara 
que és una zona en què no és bo construir. 

La senyora Martí indica que el NOPP no entén que sigui aquesta la sisena 
modificació del Pla general, quan fa pocs dies es va aprovar amb una 
determinada densitat i edificabilitat i ara es pretén canviar en un espai tan petit. 

Indica que és veritat que en l al·legació parlen d un increment de l edificabilitat. És 
una errada, perquè volien dir increment de densitat, ja que es mantenen els 
mateixos metres quadrats construïts, és a dir, el mateix sostre, però es 
construeixen les cases més petites, i s augmenta la densitat. Per tant, es passa de 
49 a 60 habitatges i es mantenen els mateixos metres quadrats. És veritat que es 
manté l edificabilitat, però s incrementa la densitat i s ha de modificar el Pla 
general. Al NOPP no li sembla correcte l increment de densitat, ja que els 
habitatges seran petits. 

El NOPP està d acord amb una de les al·legacions en què s exclou una part de 
l àmbit i una altra s incorpora a sòl urbà. En una banda hi ha un habitatge i en el 
sòl urbà es construeixen tres. El NOPP troba correcte que s accepti la petició i que 
no es posi l habitatge en la modificació del Pla i en el corresponent Pla parcial. 

El NOPP votarà en contra com en l aprovació inicial, perquè fonamentalment no 
estan d acord en dos temes: l emplaçament i l increment de la densitat. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que és veritat que 
s augmenta la densitat, però el 30% dels habitatges signifiquen un 18% 
d habitatge social, als qual accediran persones amb dificultats. Fora de context les 
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explicacions poden semblar una cosa, però si s explica tot la gent ho entendrà 
millor. 60 habitatges signifiquen 18 habitatges de protecció oficial, cosa que 
justifica perfectament l increment de densitat. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup intenta 
explicar-se  bé, la qual cosa per si sola té un valor, encara que no ho 
aconsegueix. Han intentat explicar bé que s aprova un increment de densitat i que 
no es poden donar voltes respecte al tema dels habitatges de protecció oficial, 
perquè no són discrecionals, sinó obligatoris d acord amb la Llei d urbanisme. 

Si es conserven els 49 habitatges que preveu el Pla general, 15 serien de 
protecció oficial. Amb el canvi hi ha 18 habitatges, 3 habitatges més, però es 
passa a 60 habitatges. Per tant, s ha d explicar bé el tema dels habitatges de 
protecció oficial. Els habitatges de protecció oficial no són discrecionals i d acord 
amb la llei s han de complir els paràmetres. 

El que succeeix en realitat és que els promotors una vegada aprovada la nova Llei 
d urbanisme que obliga a un 30% d habitatges de protecció oficial pressionen en 
la mesura que poden per mantenir els paràmetres d habitatge de renda lliure que 
tenien i això s aconsegueix incrementant les densitats, cosa que fa en aquests 
moments l equip de govern. Reitera que els habitatges de protecció oficial no són 
discrecionals. 

La presidència indica que la manifestació de la representant del NOPP no s ajusta 
a la realitat. Com molt bé ha dit la senyora Martí hi ha una legislació vigent, un 
estat de dret i s ha de complir i el Pla parcial s inicia en uns moments en què s ha 
d ampliar el cementiri. 

El Pla parcial es va presentar a l Ajuntament a finals de 2003, principis de 2004. 
En aquells moments hi havia una llei d urbanisme, que regulava els paràmetres 
urbanístics que no són els actuals. Si s hagués tirat endavant el Pla parcial 
haurien d haver fet només el 10%. 

Per portar a terme l ampliació del cementiri es va iniciar el procés de Pla parcial, 
que no es va arribar a aprovar definitivament, perquè va aparèixer la nova llei, 
però hi havia un dret consolidat del 10%. O sigui, que dels 49 habitatges només 5 
haurien estat de protecció oficial. S haurien construït 44 habitatges lliures i 5 
habitatges de règim protegit, d acord amb el que marcava la llei en aquell moment. 

A finals de desembre de 2004 apareix la nova llei, i encara que els promotors ja 
tenien un dret consolidat amb anteriotat, s augmenten les zones verdes del sector. 
Només cal comprovar les dades per veure que en el primer planejament era del 
56% (zones verdes el 51% i equipaments el 5%). En la modificació que es 
proposa s augmenten les cessions fins al 60% aproximadament i no s incrementa 
l edificabilitat. 

S augmenta la densitat, però s obté un benefici social per al municipi. Hi ha més 
habitatge social. Amb els 60 habitatges s aconsegueixen 18 habitatges socials, o 
sigui 42 habitatges de renda lliure i 18 habitatges protegits. Amb l anterior 
normativa només s aconseguien 5 habitatges protegits i 44 lliures. 

Continua explicant que és cert que tot el planejament que es va iniciar 
posteriorment a inicis del 2005 ha de complir la nova Llei d urbanisme, i per llei 
s ha de cedir un 30%. 

Aquest projecte es va posar en la primera etapa, perquè s havia d ampliar el 
cementiri, per això es va iniciar el procés de Pla parcial per fer la cessió pública 
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d aquest espai per a l ampliació de l equipament. En el moment del 
desenvolupament l Ajuntament busca de manera encertada i correcta un benefici 
de caràcter social, ja que els habitatges lliures continuen sent els mateixos que 
anteriorment, i es planteja l augment de la densitat, que suposen 18 habitatges 
protegits. 

En la modificació es planteja també una urbanització complementària. S augmenta 
la densitat, però hi ha més habitatge protegit, més zones verdes i més 
urbanització. Bàsicament l aparcament del cementiri requereix un tractament molt 
integrat i zones complementàries, d acord amb els projectes. 

L equip redactor del projecte, Batlle i Roig Arquitectes, és dels més importants al 
país respecte a edificació i integració paisatgística, que de ben segur donaran 
resposta a la preocupació manifestada per tots els grups respecte a l orografia del 
terreny.  

Pren la paraula el regidor d IC-V, el senyor Tarrés, i remarca la importància del 
tema pel propi origen, ja que en el seu dia es va haver d ampliar el cementiri i es 
va posar sobre la taula el desplegament del sector i, per tant, és un tema que no 
es pot posposar. 

El Pla va arrencar en el moment que hi havia una legislació que a data d avui ha 
canviat en sentit positiu per afavorir els habitatges socials. Per tant, un tema que 
es va endegar en un moment determinat s ha d adaptar a una realitat i la millor 
adaptació que es pot fer és una com la que avui es porta a aprovació. 

Amb la modificació del Pla general s aconsegueix no tocar i mantenir 
l edificabilitat. Certament es passa de 50 a 60 habitatges, cosa que no és gaire 
important, però si ho és és per un efecte positiu, ja que l increment d habitatges 
que es produeix és perquè passen a ser habitatges de protecció oficial i amb 
aquest canvi s aconsegueix un major benefici social i l adaptació a una nova llei, 
sense canviar res del que havia estat l edificabilitat prevista en el seu dia. 

El senyor Tarrés explica que respecte a les al·legacions puntuals que s han 
presentat, ha de dir que s han desestimat dues presentades per una força política 
i s assumia, acceptava i incorporava la presentada per un ciutadà particular, 
afectat en la seva propietat. 

És una zona especialment sensible perquè els pendents fan que aparegui la 
preocupació, perquè en el moment de la urbanització s aconseguirà una 
urbanització que asseguri amb les màximes garanties que les aigües es controlen 
bé, per altra banda paisatgísticament s ha de buscar una solució perquè l impacte 
sigui el menor possible. Afegeix que d entrada unes alçades que han des ser de 
planta baixa més dos en el sector, malgrat els marges haurien de ser 
especialment significatius visualment. 

L equip de govern està molt preocupat pel tema paisatgístic i haurà d estar a sobre 
de l equip que treballi el tema, perquè posi tota la capacitat tècnica i faci un 
disseny que asseguri el paisatge, que sigui bonic i no s alteri. 

Són molt importants les cessions en el seu conjunt i les de caràcter verd, podrien 
ser el futur i possible parc. Es tracta de gairebé un 60% de la superfície que es 
destinarà a parc, del qual podrà gaudir la ciutadania del municipi, amb 
independència de si s habilita algun altre espai d equipaments com el pàrking. Per 
tant, és una modificació necessària, que té el seu origen en l ampliació del 
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cementiri. És una ampliació important perquè dóna un major benefici social per 
l habitatge i el nou parc, per tant ICV-EA vota a favor. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions:  2 (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. 

Atès que en sessió del Ple de l Ajuntament d 11 de maig de 2006 es va aprovar 
inicialment proposta de modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del 
Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes. 

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

Atès que s ha concedit audiència als ajuntaments colindants i s ha sol·licitat informe 
als organismes afectats. 

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

Vista la proposta de modificació del Pla general d ordenació urbana del Sector UP-7, 
redactada per Batlle i Roig Arquitectes, que incorpora les prescripcions dels informes 
dels serveis tècnics. 

Vist l informe sobre la modificació puntual del Pla general d ordenació dels serveis 
tècnics municipals. 

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. 

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. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

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

2. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana 
del Sector UP-7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes, que haurà d incorporar les 
modificacions derivades de les al·legacions que han estat informades favorablement. 

3. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del Sector UP-
7, redactada per Batlle i Roig Arquitectes a la Comissió Territorial d Urbanisme de 
Barcelona per tal que procedeixi a aprovar-la definitivament.   
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Annex  

Assumpte:  

Modificació de Pla general d Ordenació al sector urbanitzable UP7. 

Aprovació provisional 

  

I N F O R M E  

En data 11 de maig de 2006, el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar 
inicialment la Modificació de Pla general d ordenació en el sector urbanitzable UP1, can 
Fradera.   

L informe tècnic favorable a l aprovació inicial de la Modificació de Pla general determinava 
dues observacions que s han refós correctament:  

1) El document de modificació de pla general incorpora la urbanització de l espai lliure 
confrontant al cementiri, davant del carrer de Sant Antoni en una superfície aproximada de 
2.275m2. Així mateix, s haurà d incloure la franja de passeig situada en front del habitatge 
existent exclòs del sector.  

2) S ha corregit l errada material en el còmput total dels habitatges previstos en el sector 
que serà de 60 en aplicació de la nova densitat proposada.   

Informe d al·legacions:

  

Rosa Martí i Conill ha presentat escrit en data 23 de juny de 2006, amb Núm. 5092 
d Entrada del Registre General d aquest Ajuntament, en el que bàsicament al·lega:   

1.- Quant a l al·legació referent a estar en desacord a incrementar l edificabilitat.  

El document aportat no proposa cap increment d edificabilitat, i per tant, no té sentit 
l al·legació plantejada.   

2 i 3.- Quant a la necessitat d un estudi d impacte paisatgístic. Quant a la necessitat    

La Modificació de Pla general estableix uns paràmetres urbanístics de desenvolupament 
del sector. Aquest desenvolupament es portarà a terme mitjançant el planejament derivat 
que és l adient pel desenvolupament de sectors urbanitzables segons estableix la 
legislació vigent. Per tant, serà en aquest marc, on s estudiarà i es regularà normativament 
la posició de les edificacions i la seva implantació en el territori.   

Josep Rifà Volart i altres presenta escrit en data 21 de juliol de 2006 amb Núm. 5872 
d Entrada del Registre General d aquest Ajuntament, en el que bàsicament al·lega:   

1.- La conformitat amb el document de Modificació de Pla general en tràmit, 
manifestant que, per necessitats de programa familiar es permeti inserir tres 
habitatges dintre de la parcel.la de 2.087m2 situada en sòl urbà. 
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Per a la parcel·la que resta en sòl urbà se li assigna un sostre edificable  de 459,14m2. 
Tenint en compte el nombre d habitatges previst suposaria un estàndard de 
153m2/habitatge, molt superior al proposat al sector contigu, i superior al previst en el Pla 
general pel sòl urbà consolidat que és de 1habitatge/100m2.  

D aquesta manera, es permet donar resposta a les preexistències del sector que permetrà 
el seu desenvolupament d acord amb el previst en el Pla general vigent.  

Per tot l exposat, s informa favorablement aquest expedient per tal com es pugui aprovar 
provisionalment.   

4. Acordar, si escau, l aprovació provisional  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 aquest punt igual que l anterior vol donar resposta a l aprovació 
provisional de la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana de Can 
Fradera i contestar i donar resposta a les al·legacions presentades en el sentit 
d estimar-les o desestimar-les, d acord amb l informe. 

L arquitecte Enric Serra, encarregat de portar a terme la gestió de la modificació, 
va fer una explicació generosa en la passada comissió informativa. Es va donar 
resposta de manera encertada als temes de la viabilitat de la trama urbana i els 
vials que preveu el Pla. 

Independentment dels documents tècnics que es van facilitar, ha de dir que és 
una bona oportunitat el desdoblament de la zona per resoldre molts problemes de 
trànsit i de mobilitat del municipi. S han explicat extensament les condicions del 
sector per desenvolupar-lo mitjançant l establiment d un vial, que connecta a 
través d un pont el riu Tenes i a travessa l avinguda de Montserrat per sota, a fi de 
connectar la zona del parc de la Linera amb l avinguda de Catalunya. 

S ha argumentat àmpliament i tal com diu l informe, la millor solució morfològica 
com a eficàcia circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic és la que es planteja. 

En un segon apartat i de manera genèrica es qüestiona el creixement de la 
densitat. S han recollit les al·legacions presentades pels propietaris de la zona, la 
representació veïnal i el grup polític del NOPP. 

Aquesta qüestió s ha explicat en l altre punt i està justificada per l increment de 
l habitatge social que es genera en la zona. Sense l esmentat augment difícilment 
es podran fer les càrregues que comporten les despeses d aquesta gran 
infraestructura, que preveu el Pla i tampoc es podria fer l increment d habitatge 
social que preveu el Pla, que envolta més enllà del 40% i que segurament arribarà 
al 50% respecte a l habitatge de propietat municipal. 

El senyor Lucio Gat indica que no entrarà en el detall de totes les al·legacions que 
s han presentat, però les resumirà, ja que les va explicar àmpliament el tècnic 
redactor del Pla. Resumirà bàsicament les dos grans qüestions que es van fer 
sobre l edificabilitat i els vials que preveu el Pla parcial de Can Fradera. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i indica que el seu grup discrepa en 
moltes de les raons exposades, sobretot en el Pla circulatori, ja que el barri antic 
no en té aquest problema, perquè el problema el representen els polígons de la 
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part de Lliçà. Si el pont toca el màxim possible a Lliçà se solucionaria molt el 
problema del trànsit que entra a Parets. 

Pel que fa a la densitat, dóna la sensació que si es toca aquesta seria suficient per 
pagar les despeses dels vials i els serveis. Demana que es construeixin els pisos i 
no s urbanitzi tota l horta, ja que és un espai que cal protegir. A més, algunes de 
les al·legacions presentades pels veïns manifesten que no volen marxar de l hort. 

Referent als habitatges que es construiran, ha de dir que molta gent vindrà a viure 
al municipi no pel fet de viure a Parets, sinó per tenir un lloc per dormir. Entre els 
nous barris que es crearan de Cal Jardiner, Béndix  i la part de Can Fradera, el 
poble no assimilarà tota aquesta gent nou vinguda i perdrà identitat i serà un poble 
sense vida i sense res. Aquestes són algunes de les raons que al·lega ERC. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, respon que no està d acord amb el 
plantejament que no és necessari i que el barri antic no té problemes de 
circulació, ja que els té. El problema és a causa dels polígons industrials, però 
també per la mobilitat pròpia dels municipis veïns, en aquest cas de Lliçà de Vall. 
La sortida natural és per Parets. És una bona mesura la proposta de traçar una 
rotonda justament a l entrada, en què es preveu desenvolupar la zona, per evitar 
que el trànsit arribi a la cruïlla Joaquim Guasch,  no només per això, sinó per 
regular el trànsit que en el futur es connectarà amb el sector de Can Fradera. 

El creixement de major edificabilitat que es preveu és d un 10%, que no és una 
barbaritat, ja que el sector el pot acollir perfectament. 

Els arguments exposats pel representant d ERC sobre que el poble no tindrà vida i 
que hi haurà barris morts, no és així, perquè es preveu una zona de pas comercial 
i una façana cap a la zona esportiva. S han tingut en compte totes aquestes 
qüestions, ja que no es tracta de construir blocs de pisos, sense més, sinó que el 
projecte preveu àmplies zones d esbarjo i zones verdes. 

Els arguments del senyor Rigol són apreciacions que respecta, però que no 
comparteix, perquè no s ajusten a la realitat, són futuribles. 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, indica que la solució és construir el pont més 
amunt i si cal habitatge protegit es pot fer igualment, per això votaran en contra. 

La presidència indica que respecte a construir un pont més amunt, explica que 
s ha de buscar un element de connexió amb el polígon industrial a fi que tingui 
continuïtat. Seria difícil connectar un altre pont més amunt amb l avinguda de 
Catalunya, perquè quan més es puja el traçat de l avinguda, més s aixeca de nivell 
i hi ha més dificultat de connexió.  

S ha de tenir una forta sensibilitat envers a les necessitats, les intencionalitats, els 
problemes i les afectacions que tenen alguns dels veïns de l àmbit, per això el lloc 
adequat del pont és la connexió des de la C-17, l àmbit de Can Romeu, continuar 
per davant de la Grifols, empalmar amb el pont previst i continuar per la rotonda, 
així es canalitza el trànsit de Lliçà de Vall a partir d aquest punt i amb sortida al 
barri de la Linera, per darrera de l Escola de Música. 

Algunes de les al·legacions demanen la construcció del pont més amunt, però no 
resol un problema tan important com el de la Linera, i així té una sortida més 
directa a la C-17, cap a Barcelona, que no pas aglomerar l avinguda de Catalunya 
pel carrer Sant Antoni. 
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Els tècnics van explicar que ubicar el pont més amunt seria difícil, perquè no 
tindria continuïtat i seria complicada la connexió amb l avinguda de Catalunya. 

La presidència continua explicant que els estudis fets per l empresa Doymo de 
prestigi reconegut en temes de mobilitat, indica que és el millor lloc per ubicar el 
pont, ja que dóna sortida i resposta als processos de mobilitat del barri antic i de 
l avinguda de Catalunya.  El trànsit de Lliçà, no passarà pel carrer Aragó ni per la 
cruïlla amb l avinguda de Francesc Macià, perquè empalma amb un vial existent 
previst al Pla general a l àmbit del sector Llevant, que connecta amb la C-17, que 
té una continuïtat prou important i serveix com a element de descongestió de 
trànsit en el barri antic. 

El regidor d ERC, el senyor Rigol, manifesta que la solució potser una altra i el 
preu a pagar massa car per aconseguir la viabilitat realment eficaç. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que tal com van manifestar 
en l aprovació inicial estan al davant del projecte més important del municipi. 
Probablement el darrer projecte important, per envergadura, per volum i per la 
importància sobretot en un tema que ja s ha esmentat i que CiU des de fa molt 
temps en parla, que és el gran projecte de mobilitat, que manca en aquests 
moments. 

Si s analitzen les dues qüestions, ha de resoldre el tema de la mobilitat. Tota la 
documentació presentada és d una gran sensibilitat envers el tema i s han buscat 
els mecanismes perquè es resolguin. 

CiU és conscient que el municipi no pot fer front a les despeses de mobilitat, de 
construcció d un pont, de les rotondes i de passos soterranis entre d altres 
qüestions. No només Parets sinó pràcticament cap municipi, cosa que el ciutadà 
ha de saber. 

Per això s han de buscar els mecanismes perquè els grans promotors que portin a 
terme les obres i que trauran els seus guanys, puguin revertir en l acabament de 
les estructures. CiU està d acord amb el que ha exposat. Creu que aquest projecte 
és més important que l espai central, perquè permetrà construir diferents tipus 
d habitatge social de diverses categories, que resoldrà una mancança que CiU ha 
denunciat que portava temps aturat, encara que es pugen les densitats permetrà 
resoldre una assignatura pendent de l equip de govern, que és la construcció 
habitatge social,  

CiU ha vist que el tema s ha portat amb una sensibilitat especial, no només per les 
persones afectades que han presentat al·legacions. La ciutadania d aquest entorn 
ha expressat la seva por a què el projecte afecti la qualitat de vida del sector, 
mitjançant una queixa, encara que en aquests moments està bastant compensat. 

L aprovació provisional representa un gran repte dels que marcaran història al 
municipi. CiU tal com va manifestar s absté tot i que s han instaurat bastants 
mecanismes i una gran informació per resoldre el desenvolupament del pla. 
Encara que saben que és un gran projecte el seu grup el dissenyaria d una altra 
manera. Estarien d acord tenint com a base el tema de la mobilitat, que es 
manifesta en tots els escrits com el més bàsic. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, agraeix la paraules del senyor 
Martorell i malgrat l abstenció de CiU en el projecte, ha exposat el que comporta el 
projecte. El que ha expressat és una realitat, perquè és un gran projecte i vital per 
al municipi. Tocava portar a terme aquest projecte, no només pel que fa al repte 
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de desenvolupar habitatges de protecció oficial des de la pròpia iniciativa 
municipal, sinó per resoldre un problema de mobilitat. 

Agraeix l exposició del representant de CiU, malgrat l abstenció, que entén 
perfectament que amb matisos el projecte podria presentar-se d una altra manera, 
però aquesta és la forma en què la presenta l equip de govern. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que aquest punt 
també tracta d una modificació del Pla general, i aquesta seria la setena 
modificació, que correspon a l àmbit de Can Fradera, en què s han presentat un 
nombre important d al·legacions contra l aprovació inicial. Hi ha un total de vuit 
al·legacions i com deia abans el representant de Convergència hi ha hagut un 
grup de veïns que han manifestat la seva preocupació per conèixer què es vol fer 
a l entorn. A la vora de quaranta veïns han demanat informació respecte a tot el 
que es vol fer al sector. 

El NOPP va presentar un conjunt d al·legacions que s han desestimat, d acord 
amb l informe emès i per les informacions donades per l equip tècnic, excepte la 
relativa a la reordenació dels verds. El seu grup manté les al·legacions, ja que 
volen defensar l argument exposat. 

El pla preveia abans de la modificació la construcció de 278 habitatges i amb la 
modificació que es proposa 370 habitatges globalment. És a dir, representa un 
increment al voltant de 100 habitatges en el sector. Aquest augment es dóna en 
un doble sentit: en edificabilitat i densitat. No és com en el cas del cementiri en 
què només s incrementa la densitat, sinó que en Can Fradera s agumenten els 
metres quadrats construïts i la densitat. 

L increment d edificabilitat passa del 0,50 m2 de sostre per m2 de sòl a 0,61. La 
xifra de 0,50 és bastant endreçada, però si se supera el volum s incrementa. 

El NOPP creu que no està justificat i no entenen per què s incrementa el nombre 
de metres quadrats i es passa del 0,50 que hi havia el Pla general al 0,61. 
Pregunta quines raons hi ha per augmentar-lo. Els metres quadrats s han de 
mantenir i el Pla que es va redactar després de la nova Llei s ha de complir, ja que 
aquest cas no és el mateix que en el del cementiri, en què poden haver dubtes 
respecte si s havia iniciat abans o no i, per tant, podia afectar o no. Aquest és un 
cas de no negociació perquè encara no s ha desenvolupat cap pla parcial, ni cap 
figura de planejament, que s hagi fet amb anterioritat a la modificació de la llei, per 
tant seria lògic mantenir l edificabilitat, ja que no hi ha cap qüestió que justifiqui 
l increment. 

El NOPP ha intentat raonar els seus arguments en una al·legació, que explicarà a 
continuació el millor que pugui. 

Queda demostrat en el document que l Ajuntament és propietari d un 30% del sòl 
del sector de Can Fradera. Si es té en compte el percentatge de sòl i que el 70% 
de la resta és sòl privat i s aplica el 30% d habitatges de protecció oficial que s han 
de construir, el 30% sobre el 70% dóna un 21%. Si al 21% se li suma el 30% surt 
un 50% d habitatges de protecció oficial, perquè no ha de passar que part del 
terreny de l Ajuntament es destini a habitatges de renda lliure. Amb les dades que 
ha facilitat hauria d haver uns habitatges de protecció oficial del 51%, però el Pla 
diu que només hi ha un 40%, la qual cosa no entenen,  perquè és un 51%, ja que 
el 30% del sòl és de l Ajuntament i sobre la resta que és el 70% s aplica el 30% 
obligatori, d acord amb la Llei del sòl, que dóna un 21%. Per tant, 30% més 21% 
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és un 51%, però al Pla consta un 40%, cosa que no entenen i suposen que és un 
error o no saben com s explica això. 

La senyora Martí indica que si ho explica sense els percentatges s entén molt bé, i 
si s explica en habitatges ha de dir que el Pla limita el nombre d habitatges de 
protecció pública a 150 i si els habitatges previstos totals són de 370 i s aplica el 
51% han de sortir 189 habitatges. És una altra manera de dir el que ha explicat 
abans. No saben perquè hi ha aquest factor limitatiu de 150, quan en realitat han 
d haver 189 habitatges. Aquesta és una de les al·legacions que ha presentat el 
NOPP. 

Una altra al·legació tracta de la distribució de les zones verdes, ja que d acord 
amb el Pla es retallaven molts verds, alguns verd fins i tot pràcticament residuals, 
entre el camp de futbol i la riera. Aquesta al·legació s ha estimat en part i hi ha 
hagut una reordenació dels verds, ja que és bo que s agrupin el màxim possible 
de verds. 

Un altre problema que el NOPP ha plantejat en l al·legació és la construcció de la 
rotonda en la intersecció de l avinguda de Catalunya i en la possible intersecció 
que ha d haver en un vial que està en el Pla general per darrera de la Linera. Està 
bé que existeixi per descongestionar la circulació, però ha sobtat veure en la 
modificació la rotonda, quan era un encreuament a dos nivells. 

El NOPP creu que hi ha d altres tipus de solucions a la rotonda, que té dos 
problemes importants. Constructivament és difícil i cara, perquè hi ha uns 
desnivells molt importants, que podrien afectar a part de les cases del propi àmbit, 
que afecten com es diu en algunes al·legacions a habitatges actualment existents. 
Només viuen quatre o cinc famílies en la zona de Can Fradera, però d aquestes 
dues o tres es veuen afectades per la construcció de la rotonda i desapareixen un 
parell d habitatges. És una afectació important. 

La senyora Martí continua exposant que una altra de les al·legacions presentades 
pel NOPP fa referència a què el Pla general planteja que els límits d alçada són de 
planta baixa i tres, com a màxim. En la modificació com s incrementa la densitat i 
l edificabilitat, pugen alguns edificis a planta baixa més cinc, la qual cosa no és 
bona, perquè en un municipi d aquestes característiques seria bo limitar les 
alçades com també han fet alguns municipis. Planta baixa i tres com plantejava el 
Pla general és correcte i no entenen per què es canvia a planta baixa més cinc. 
Potser es deriva perquè s incrementen les densitats i les edificabilitats. 

No es justifica l increment de quasi 100 habitatges. Només podria haver una 
possible justificació, i és que en aplicació de la nova llei els promotors privats 
vulguin mantenir els mateixos habitatges de renda lliure que tenien abans de la 
modificació i el fet d incrementar l edificabilitat salva el nombre total d habitatges 
de renda lliure afegint els estàndards d habitatges de protecció oficial. 

En aquest cas no hi ha cap justificació i caldria mantenir exactament els 
paràmetres del Pla general i no modificar-los. 

La senyora Martí indica que amb les al·legacions que han presentat i pel que van 
exposar en l aprovació inicial el NOPP vota en contra. 

La presidència indica que es bo que els temes s entenguin. S han esmentat 
números, però és important que s ubiquin en el context i què significa en cada 
punt. No es pot dir un número respecte a un percentatge i quan interessa es diu 
un altre. 
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Més que dir que els veïns tenen una preocupació s ha de dir que el que volen és 
una participació, ja que demanen que es convoqui una reunió informativa perquè 
s informi, cosa que ha fet l Ajuntament. Per tant, els veïns demanen participació i 
informació i no pas preocupació. Remarca que no és el mateix participació que 
preocupació. 

La presidència indica que respecte a per què i quines són les raons, ha de dir que 
el NOPP no les ha volgut veure, ja que estan molt clares i definides. 

La senyora Martí ha dit que el Pla anterior preveia 278 habitatges i l actual 370.  
L actual no és de 370 habitatges, sinó de 362. S augmenten 84 habitatges, per 
tant la diferència no és  de 100 habitatges, sinó de 84. 

L habitatge és protegit i els promotors n han de fer el 30%, d acord amb la nova 
normativa, que representen 92 habitatges protegits dels 286 habitatges, 278 del 
sector de Can Fradera, més 8 habitatges que provenen del Sector del Bosquet. 

Dels de Can Fradera 362, més els 8 del Bosquet, 166 habitatges són protegits, la 
diferència és de 74 habitatges. Si la diferència entre el que hi havia al Pla anterior 
amb la modificació actual és de 84 habitatges, resulta que la diferència de 
l augment de densitat és per fer habitatge protegit. Dels 84 habitatges 74 
habitatges són protegits, és a dir que més del 80% de la densitat que proposa la 
modificació és per fer habitatge social protegit. Aquesta és la realitat i els números 
consten a l expedient. 

La diferència de la resta, que és habitatge lliure, més de 10 habitatges serveixen 
per pagar les infraestructures externes del sector. L ampliació i la modificació són 
per dos conceptes clars que s han comentat sempre en aquesta taula i en la 
comissió informativa, primer per obtenir més habitatge protegit i, segon, per pagar 
infraestructures externes. 

Si s augmenta la densitat i l edificabilitat és per aconseguir més habitatge protegit, 
o sigui que dels 92 habitatges toca un 30% i es passa al 40% que representen 
166 habitatges protegits. L increment d habitatges és per habitatge protegit i la 
resta per fer obres d infraestrutures externa. Per tant, els privats continuen tenint 
el mateix sòl que tenien abans i si tenen dret a algun habitatge més l Ajuntament 
ho invertirà en infraestructures externes. 

La presidència continua explicant que Can Fradera és un sector que l Ajuntament 
no el classifica de nou, és un sòl que ja estava previst desenvolupar des de fa 
molt de temps. El creixement natural del municipi és en aquest àmbit, que ja ve 
des de 1985. Reitera que no es classifica nou sòl, sinó que el sòl urbanitzable 
programat que hi havia en el seu moment es programa ara. Es va programar sota 
unes directrius i actualment la realitat social respecte a l habitatge és un altre i 
l equip de govern intenta adaptar-se a aquesta nova realitat principalment 
respecte a l habitatge protegit. 

Respecte a què farà l Ajuntament amb el seu 10%, explica que en el sector hi 
haurà més del 50% d habitatge protegit. Els 166 habitatges protegits existents 
més el 10% que s ha de comptar, són 33 habitatges més. És a dir, que en el 
sector de Can Fradera hi haurà a la vora de 200 habitatges protegits, que alguns 
seran de propietat municipal i altres concertats mitjançant un conveni subscrit per 
l Ajuntament amb els propietaris privats del sector, perquè els habitatges protegits 
que han de construir es destinin als ciutadans de Parets. Per tant, no és un 40%, 
sinó gairebé el 60% dels habitatges del sector es destinaran a habitatges protegit. 
És a dir 166 habitatges més el 10% de l Ajuntament. 
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La presidència indica que l Ajuntament té patrimoni gràcies a la gestió urbanística 
feta en aquests últims deu anys. Una part del patrimoni es destina a habitatge 
protegit i una altra ha de servir per comprar nou patrimoni de sòl per a l execució 
d una bona política de sòl, ja que per fer política d habitatge s ha de tenir patrimoni 
de sòl, perquè si no es té i no es compra difícilment es pot fer política d habitatge, 
només la que permet la llei, que amb la nova modificació del 30% és important. 

La voluntat de l equip de govern en donar resposta a la demanda d habitatge 
protegit. L informe de la memòria social indica que els percentatges d habitatge 
protegit a Parets són baixos respecte a la resta d altres municipis de la comarca, 
per això es reforça la construcció d habitatge protegit. 

Insisteix en la consideració que l augment de l edificabilitat i la densitat és a causa 
de dos motius: per construir més habitatge protegit i infraestructures. 

Pel que fa a la rotonda, explica que és una obra d infraestructura complexa i és 
necessari buscar persones qualificades i preparades perquè solucioni el tema. 
L equip redactor ha manifestat que els serveis que treballaran la infraestructura 
viària del túnel i el  pont ho miraran amb la màxima sensibilitat. Són unes obres 
d infraestructura complementària externa al sector que es finançarà amb 
l augment de l edificabilitat i de la densitat. 

La presidència insisteix en dos conceptes, que no es classifica nou sòl, és el que 
hi havia i que hi ha més densitat i més edificabilitat per aconseguir més habitatge 
protegit i infraestructures externes per millorar la mobilitat en el municipi. També 
s aconsegueix sòl i patrimoni municipal, que s ha de saber invertir per aconseguir 
nou sòl, ja que les polítiques d habitatge i d urbanisme es porten a terme en funció 
del sòl públic. Mentre més sòl patrimonial es tingui més política d habitatge es 
podrà desenvolupar. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que les dades que ha 
donat són correctes. Algunes de les que ha dit la presidència no les ha seguit bé, 
però manifesta que és veritat que el Pla preveia abans 278 habitatges i el nou 
370. Potser hi ha hagut una modificació i ara la xifra exacta és de 362. Els 8 
habitatges del Bosquet baixen a la zona de Can Fradera i, per tant, són 370 
habitatges. Les xifres són correctes. 

El NOPP vol que tot el sòl que té l Ajuntament en el sector es destini a habitatges 
de protecció oficial. No és possible que part del sòl es destini a habitatge de renda 
lliure o adquirir habitatges en un altre indret. L Ajuntament ha d executar els 
habitatges a Can Fradera. Fins al dia d avui l equip de govern no ha fet cap 
habitatge de protecció oficial. De moment tot el tema d habitatges de protecció 
oficial només són paraules. A Can Fradera hi ha l oportunitat i com a qüestió de 
fons el NOPP creu que s han de mantenir i respectar les xifres del Pla general. 

El NOPP en cap moment ha dit que es classifiqui sòl, ja que està classificat i 
inclòs dins del Pla general. Insisteix en el fet que s han de mantenir els estàndards 
del Pla general i la modificació del Pla general no està justificada i no es justifica 
dient que s incrementen els habitatges de protecció oficial. S augmenta la densitat 
innecessàriament. 

El que ha de fer el Pla parcial és executar tot el sòl públic que té l Ajuntament i 
complir la Llei d urbanisme respecte al compliment del 30%, cosa que generarà 
una quantitat molt important d habitatges de protecció oficial, que probablement no 
arriba a aquests 196 habitatges previstos, però també hi hauria un nombre inferior 
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d habitatges de renda lliure, ja que hi ha una densificació i un impacte molt 
important en el barri antic. 

La senyora Martí continua explicant que la única modificació que es fa a part de 
l impacte de la rotonda és l increment de l edificabilitat, cosa que no està 
justificada. 

El NOPP vol aconseguir la garantia total que el sòl públic de l Ajuntament es 
destinarà íntegrament a habitatges de protecció oficial i que no es negociaran 
altres qüestions amb aquest sòl, per molt necessàries i justificades que siguin, 
perquè la justificació màxima avui dia que ha de tenir el sòl públic és la d executar 
habitatges de protecció oficial, atès el dèficit històric que arrossega l Ajuntament. 
No existeix cap justificació que impedeixi que un sol metre quadrat de sòl públic 
es destini a una altra cosa, que no sigui a habitatges de protecció oficial a Can 
Fradera. Hi ha d haver suficients garanties que això serà així. Tenint en compte 
els números que ha analitzat el NOPP no és així, perquè si es compte en 
percentatges hi ha una mancança. 

El NOPP vol estar segur que en la documentació de la modificació del Pla tot el 
sòl públic es destinarà a habitatges de protecció oficial. El seu grup vota en 
contra, perquè està en contra de l increment de densitat i edificabilitat, ja que no 
és una bona solució la construcció de la rotonda a causa de les afectacions que 
produeix a l entorn. 

Intervé la presidència i explica que la justificació per l equip de govern es veu quan 
es passa de 92 a 166 habitatges, és a dir 74 habitatges protegit més. 

La justificació de l increment de densitat i edificabilitat és per aconseguir més 
infraestructes complementàries que milloren la mobilitat. Afegeix que 
s aconsegueix el  màxim habitatge protegit per als ciutadans de la població. 

El patrimoni de l Ajuntament es dedica a política d habitatge i el sòl que es té i es 
pugui obtenir es destinarà a habitatge protegit. Can Fradera tindrà més del 60% 
d habitatges protegits, al voltant de 200 habitatges, que és la suma de l habitatge 
protegit i l habitatge concertat. D aquesta manera l Ajuntament demostra amb fets i 
no només amb paraules, que aposta per la política d habitatge. 

Intervé el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que en resposta a 
la intervenció de la representant del NOPP, explica que s incrementa la densitat i 
el nombre d habitants del municipi, i una de les coses que s ha de tenir en compte 
és que l increment d habitatge social es destina als ciutadans del municipi, per 
tant, l increment no és tant, ja que només es facilita que els ciutadans del municipi 
accedeixin a un nombre important d habitatges, que és d un 65%, per tant, el 65% 
dels habitatges de la zona l ocuparan persones del municipi que ho necessita. 

Pren la paraula el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposa que en l aprovació 
inicial ja va explicar abastament els criteris del seu grup en aquest tema, però vol 
recordar algunes qüestions puntuals, perquè arran del debat han tornat a sortir 
temes que ja s havien discutit anteriorment, i ara en l aprovació provisional és el 
moment de fer una petita reflexió. 

Aquest govern progressista i d esquerres del qual Iniciativa en forma part, fa una 
aposta important per l habitatge social. No coincideix habitualment en les 
posicions dels altres grups, però agafa una de les paraules que ha utilitzat el 
portaveu de Convergència que diu que probablement aquest és el projecte més 
important del municipi i una assignatura pendent. El senyor Tarrés així ho creu, i 
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que el senyor Martorell ha estat encertat en la intervenció, i que ICV-EA la 
comparteix al 100%, ja que aquest és un projecte molt important pel seu abast, pel 
que explicarà a continuació i sobretot perquè és una assignatura pendent la 
construcció d habitatge social i protegit per la pròpia institució municipal. 

ICV-EA actualment està al govern, però en altres legislatures ha estat a l oposició, 
i recorda que en els anys que va estar a l oposició criticava els actuals companys 
socialistes i d altres que en aquests moments no són socialistes, però que havien 
estat al govern. Iniciativa deia que l Ajuntament havia de fer una bona política 
d adquisició de sòl, cosa que és possible actualment. Avui es té sòl públic i es pot 
abordar la modificació amb el que comporta per afrontar dos grans temes com són 
una vialitat millor per al futur i la consecució de l habitatge social, al qual tots han 
fet referència. 

Els continguts concrets i clars de la modificació és la consecució d habitatge 
social. És evident que es canvia l edificabilitat i s augmenta la densitat, però queda 
prou justificat  si es posa a l abast de la ciutadania un gruix d uns 200 habitatges 
entre protegits i concertats. La construcció de 200 habitatges socials és una 
operació impensable fa uns anys i ara és possible. Davant d aquesta realitat 
qualsevol augment de densitat i d edificabilitat queda suficientment justificada 
sempre que des d un punt de vista de disseny de la zona es facin els canvis 
pertinents perquè l impacte urbanístic sigui el menor possible. En aquest sentit es 
refereix a l al·legació número 5, que s ha recollit parcialment i que és molt 
encertada, ja que ha possibilitat que alguns verds públics que estaven dispersos 
en diferents indrets, quedin agrupats i concentrats en un àmbit central, cosa que 
dóna molta entitat a aquest nou espai. 

Els altres grans reptes de la modificació són les infraestructures i la vialitat. La 
modificació permet imputar tota una sèrie de càrregues externes a la urbanització 
nova i s asseguren infraestructures i vialitat, que permeten la sortida del trànsit 
d altres poblacions veïnes, sobretot del trànsit pesat de camions i també es traurà 
el veïnat de la Linera del cul de sac, que convergirà al carrer de Sant Antoni a 
través de la rotonda de la qual tothom ha parlar i del futur túnel que passarà per 
sota del carrer Verge de Montserrat. És una solució a un problema actual i futur 
que no es pot desaprofitar. 

Té un cost econòmic important i ara es té l oportunitat d imputar les càrregues al 
sector. S ha trobat la diana per resoldre un problema que com administració i en 
solitari no es podria abordar, sinó fos gràcies a altres administracions que 
difícilment estaran per la tasca, si es té en compte que tots els ajuntaments 
demanen en funció de les seves necessitats concretes i la de Parets s apilaria a 
una més de les tantes que hi ha. 

El senyor Tarrés continua exposant que pel que fa al tema de la rotonda, matisa 
que poden haver o no dificultats, i que tècnics hi ha per esbrinar-lo, però d entrada 
sembla  que totes les referències que arriben diuen que la relació entre eficiència i 
acotació de despeses fan que sigui operativa. 

L estudi de mobilitat efectuat per l empresa Doymo, al qual abans s ha fet 
referència, confirma la rotonda i pel que fa al túnel insisteix que és la garantia de 
la connectivitat futura estructural del municipi en un àmbit tan important com la 
Linera. És un eix bàsic per al futur. No sap si pot haver cap altra alternativa,  però 
sembla que no hi ha cap de millor. Per tant, d acord amb l estudi de mobilitat i 
econòmic, que consten a l expedient, aquesta és una bona solució, que no 
qüestionen, sinó al contrari li donen suport i esperen que sigui viable al més aviat 
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possible. En aquest sentit fa referència a les al·legacions que han presentat 
alguns dels veïns del sector que han demanat informació a l Ajuntament, i que 
volien saber què passava i com es podien resoldre els problemes derivats del Pla. 
Algunes al·legacions són de ciutadans concrets, que tenen activitats en el sector i 
que es veuran afectats. 

En la comissió informativa es va exposar i, tots els regidors són conscients, que 
aquest és un Pla que es desenvoluparà per etapes i caldrà veure com es busquen 
compensacions per als pocs veïns que es poden veure afectats. Des de la 
compensació econòmica, que s escaigui, fins a la reubicació o la facilitat per a la 
reubicació en un altre indret del municipi poden donar resposta al neguit puntual 
que pot haver sorgit. 

El senyor Tarrés manifesta que és un projecte molt important, probablement un 
dels més importants. És la primera vegada que l Ajuntament afronta la construcció 
d habitatge social de titularitat municipal i posa damunt de la taula la solució a uns 
dels problemes de mobilitat endèmics, que en un futur encara seria més 
preocupant. El vot d Iniciativa és a favor per les raons exposades i espera que 
aviat s endegui. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i vol contestar a una al·lusió del 
regidor d Iniciativa, que suposa que no l ha fet amb mala intenció. Ha manifestat, 
suposa que es referia a ella, que abans era socialista i ara no ho era. Suposa que 
el que ha volgut dir és que no és militant del Partit Socialista, però socialista sí que 
ho és. Volia fer aquest aclariment, ja que ella no fa manifestacions de l evolució 
del partit ni la militància del senyor Tarrés. Reitera que creu que el senyor Tarrés 
no ho ha dit amb mala intenció i manifesta que ella és socialista, encara que en 
aquests moments no és militant del Partit Socialista. 

El regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés respon que no tenia cap intenció de 
confondre ningú i el comentari l ha fet quan parlava de la política d adquisició de 
sòl públic, i ha dit una de les mancances històriques de les alcaldies del municipi 
ha estat l adquisició de sòl públic. La referència no tenia cap altre funció que 
aquesta i en cap cas parlar de l evolució personal ni la posició política de 
cadascun. Per tant, demana disculpes en aquest sentit si se l ha malentès. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 4 (NOPP, ERC) 

Abstencions:  1 (CiU,) 

Per tant i, 

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

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 que l esmentat acord es va sotmetre a informació pública mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió 
de la província i es va divulgar en els mitjans de comunicació local i en el web de 
l Ajuntament per garantir els drets d iniciativa, informació i participació ciutadana. 
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Atès que s ha concedit audiència als ajuntaments colindants i s ha sol·licitat 
informe als organismes afectats. 

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

Vist l informe dels redactors de la modificació puntual del Pla general d ordenació i 
la dels serveis tècnics municipals. 

Atès el que disposa l article 94 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. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

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

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

3. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d ordenació urbana del Sector 
UP-1 Can Fradera  a la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona per tal que 
procedeixi a aprovar-la definitivament. 

Annex 

Modificació de Pla general d Ordenació al sector urbanitzable UP1, can Fradera. 

Aprovació provisional 

  

I N F O R M E   

En data 11 de maig de 2006, el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar 
inicialment la Modificació de Pla general d ordenació al sector urbanitzable UP1, can 
Fradera.  

En l informe tècnic referent a aquesta aprovació inicial es demana la necessitat que el 
document introdueixi una justificació de l increment de sistema d espais lliures en base a la 
proposta que preveu un fort increment d habitatge amb algun tipus de protecció i als altres 
usos proposats en el sector.  

El document que s aporta per a l aprovació provisional incorpora la justificació de 
l acompliment de l increment de sistemes de zona verda i equipaments que preveu la Llei 
1/2005. Així, s incrementa el sostre total edificable del sector de 30.226m2 fins a 
36.864m2 que suposa un increment de 6.638m2. D aquest increment, 4.294m2 es 
destinen a habitatge protegit de règim general, 423,8m2 a habitatge concertat. Per tant, 
l increment de sostre edificable en règim lliure és de 1.920,2 m2. Per a l increment de 
sostre de renda lliure, l article 94 la Llei 1/2005 preveu un increment de sistemes d espais 
lliures i equipaments de 20m2/100m2 de nou sostre proposat. En aquest cas, caldria un 
increment de superfície de zona verda i equipaments de 1.327,6m2.   
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Així mateix, es proposa un increment de densitat d habitatge de renda lliure de 10 
habitatges que, en aplicació de l article 94.3, obliga a un increment de sòl destinat a 
sistema d espais lliures de 100m2.  

Tenint en compte que el document preveu un increment de sòl destinat a sistema d espais 
lliures de 2.252,48m2 i de 1.327,6m2 destinat a sistema d equipaments, cal concloure que 
s ajusta al que estableix la Llei 1/2005.  

Altrament, s ha exclòs la possibilitat de subdivisió en dos subsectors per tal com sigui el 
desenvolupament derivat el que plantegi aquesta necessitat.  

El sostre destinat a habitatge concertat procedent del sector El Bosquet de 8 habitatges i 
636m2 de sostre edificable no suposa ni increment de sostre edificable ni de nombre 
d habitatges, i per tant, no es computa a efectes de l article 94 de la Llei 1/2005.  

En el tràmit d informació pública s han recaptat els següents informes:  

- El Departament de Medi Ambient informa favorablement aquesta proposta. 
- L Agència Catalana de l Aigua informa la necessitat de completar el document 

amb l estudi d inundabilitat, certificat i solucions pel que fa a l abastament de 
l aigua potable i del sanejament d aigües residuals. 
El pla parcial d ordenació que desenvoluparà el sector haurà d incloure aquesta 
documentació concreta que permeti garantir el bon funcionament del sector, tenint 
en compte que la proposta de modificació de pla general d incrementar sostre 
edificable i densitat gairebé no té repercussió sobre el dimensionament de les 
xarxes ja necessàries en aplicació dels paràmetres del Pla general vigent.   

Per part dels tècnics redactors, i el serveis jurídics municipals, s ha lliurat informe 
d al·legacions, amb el següent contingut, les quals es proposa estimar-les o desestimar-les 
de conformitat amb el seu contingut.  

AL·LEGACIÓ 1 presentada per Josep Busquets Oliveras i Xavier Pou Felix  

El vial que en el perímetre nord afecta a tot el sector de Can Fradera ja estava previst en 
el propi Pla General de Parets del Vallès aprovat definitivament i constitueix un element 
principal de l estructura general viària de la ciutat. El Pla General ja preveia la continuïtat 
d aquest vial fins al llindar nord del barri de La Linera , i en la pròpia fitxa de 
característiques del sector s establia l objectiu prioritari de connectar, amb un pas inferior a 
l Avinguda de Catalunya, la vialitat del sector amb el barri del Raval. 
És responsabillitat del Pla Parcial resoldre de la millor manera la intersecció de l Avinguda 
de Catalunya i el nou vial. D acord amb els estudis de mobilitat realitzats per DOYMO 
(veure Annex del P.P.), i l avaluació econòmica de les diverses alternatives previstes, 
realitzada per INTRAESA, és inqüestionable que la millor solució, des del punt de vista 
morfològic, eficiència circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic, és la solució plantejada 
de rotonda a cota 93,50 m i continuïtat en túnel per sota de Verge de Montserrat. Aquesta 
alternativa és molt més eficient des del punt de vista circulatori i representa, en relació a 
l alternativa de túnel inferior a l Avinguda de Catalunya, un estalvi en l infraestructura de 
gairebé el 50%. Cal dir que la resolució d aquesta continuïtat ja estava prevista com a 
càrrega imputable al sector en el propi Pla General de Parets al reconéixer la continuïtat 
del vial nord com objectiu principal del sector.  

L estudi econòmic i de viabilitat de Pla Parcial, realitzat per MUR-CLUSA Associats, 
explicita la viabilitat de totes les infraestructures previstes en el Pla Parcial Urbanístic, amb 
marges molt alts. El desplaçament de la rotonda d accés al sector fins al carrer Aragó és 
de criteris funcionals circulatoris totalment incorrecte i molt més costós, ja que no evita la 
necessària connexió soterrada amb el Raval i la Linera. La rotonda prevista resol, de la 
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manera més econòmica, l articulació entre l avinguda de Catalunya i el nou vial estructural, 
que es perllonga per sobre del Riu Tenes, proporcionant una resposta eficient i segura a 
totes les incorporacions i girs a l esquerra previsibles. En canvi, la rotonda en la intersecció 
del carrer Aragó amb l Avinguda de Catalunya, només resoldria la incorporació al sector. 
L única forma racional d avaluar una intersecció viària d aquest tipus és a partir d un treball 
conjunt entre especialistes de mobilitat, enginyeria, planejament i avaluació econòmica, i 
així s ha fet, tal com es verifica en els annexos al P.P.U. 
No cal dir que el pertinent Projecte de Reparcel.lació haurà de preveure les 
indemnitzacions necessàries per afectacions, d acord amb el que estableix la legislació 
vigent. Per altra banda, la M.P.P. preveu una execució en etapes diferenciades que afecta 
a aquesta edificació, només en el final del procés urbanitzador.   

AL.LEGACIÓ 2 presentada per Casimiro Pou Ventura  

El vial que en el perímetre nord afecta a tot el sector de Can Fradera ja estava previst en 
el propi Pla General de Parets del Vallès aprovat definitivament i constitueix un element 
principal de l estructura general viària de la ciutat. El Pla General ja preveia la continuïtat 
d aquest vial fins al llindar nord del barri de La Linera , i en la pròpia fitxa de 
característiques del sector s establia l objectiu prioritari de connectar, amb un pas inferior a 
l Avinguda de Catalunya, la vialitat del sector amb el barri del Raval. 
És responsabilitat del Pla Parcial resoldre, de la millor manera, la intersecció de l Avinguda 
de Catalunya i el nou vial. D acord amb els estudis de mobilitat realitzats per DOYMO 
(veure Annex del P.P.), i l avaluació econòmica de les diverses alternatives previstes, 
realitzada per INTRAESA, és inqüestionable que la millor solució, des del punt de vista 
morfològic, eficiència circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic, és la solució plantejada 
de rotonda a cota 93,50 m i continuïtat en túnel per sota de Verge de Montserrat. Aquesta 
alternativa és molt més eficient des del punt de vista circulatori i representa, en relació a 
l alternativa de túnel inferior a l Avinguda de Catalunya, un estalvi en l infraestructura de 
gairebé el 50%. Cal dir que la resolució d aquesta continuïtat ja estava prevista com a 
càrrega imputable al sector en el propi Pla General de Parets al reconéixer la continuïtat 
del vial nord com objectiu principal del sector. 
L estudi econòmic i de viabilitat de Pla Parcial, realitzat per MUR-CLUSA Associats, 
explicita la viabilitat de totes les infraestructures previstes en el Pla Parcial Urbanístic, amb 
marges molt alts. El desplaçament de la rotonda d accés al sector fins al carrer Aragó és 
de criteris funcionals circulatoris totalment incorrecte i molt més costós, ja que no evita la 
necessària connexió soterrada amb el Raval i la Linera. La rotonda prevista resol, de la 
manera més econòmica, l articulació entre l avinguda de Catalunya i el nou vial estructural, 
que es perllonga per sobre del Riu Tenes, proporcionant una resposta eficient i segura a 
totes les incorporacions i girs a l esquerra previsibles. En canvi, la rotonda en la intersecció 
del carrer Aragó amb l Avinguda de Catalunya, només resoldria la incorporació al sector. 
L única forma racional d avaluar una intersecció viària d aquest tipus és a partir d un treball 
conjunt entre especialistes de mobilitat, enginyeria, planejament i avaluació econòmica, i 
així s ha fet, tal com es verifica en els annexos al P.P.U. 
No cal dir que el pertinent Projecte de Reparcel.lació haurà de preveure les 
indemnitzacions necessàries per afectacions, d acord amb el que estableix la legislació 
vigent. Per altra banda, la M.P.P. preveu una execució en etapes diferenciades que afecta 
a aquesta edificació, només en el final del procés urbanitzador. 
El desplaçament de la rotonda en direcció Lliçà de Vall no resol l exigència funcional-
circulatòria de la continuïtat del vial nord fins al Raval, objectiu prioritari del sector i del Pla 
General. Per altra banda, afecta a nous propietaris externs al sector i implica, per raons 
òbvies d increment del sistema viària, un sobrecost molt alt de l obra urbanitzadora.      
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AL.LEGACIÓ 3 presentada per Joan Viñas i Putellas  

1.- Les propietats incloses en el sector UP.1 Can Fradera , delimitades en el plànol P.3 de 
la M.P.P.G. de Parets són les resultants de les dades obtingudes en el cadastre municipal 
i contrastades amb amidaments realitzats per l equip redactor en la cartografia digital que 
acompanya la M.P.P. de Parets. Cal dir que l aportació de les pertinents referències 
cadastrals i escriptura per part dels afectats, modificarà l estructura de la propietat del sòl 
afectada i així s establirà en el corresponent Projecte de Reparcel.lació.  

Pel que fa a la solució concreta de la intersecció entre el vial nord i l avinguda Catalunya, 
volem explicitar el següent:  

El vial que en el perímetre nord afecta a tot el sector de Can Fradera ja estava previst en 
el propi Pla General de Parets del Vallès aprovat definitivament i constitueix un element 
principal de l estructura general viària de la ciutat. El Pla General ja preveia la continuïtat 
d aquest vial fins al llindar nord del barri de La Linera , i en la pròpia fitxa de 
característiques del sector s establia l objectiu prioritari de connectar, amb un pas inferior a 
l Avinguda de Catalunya, la vialitat del sector amb el barri del Raval. 
És responsabillitat del Pla Parcial resoldre, de la millor manera, la intersecció de 
l Avinguda de Catalunya i el nou vial. D acord amb els estudis de mobilitat realitzats per 
DOYMO (veure Annex del P.P.), i l avaluació econòmica de les diverses alternatives 
previstes, realitzada per INTRAESA, és inqüestionable que la millor solució, des del punt 
de vista morfològic, eficiència circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic, és la solució 
plantejada de rotonda a cota 93,50 m i continuïtat en túnel per sota de Verge de 
Montserrat. Aquesta alternativa és molt més eficient des del punt de vista circulatori i 
representa, en relació a l alternativa de túnel inferior a l Avinguda de Catalunya, un estalvi 
en la infraestructura de gairebé el 50%. Cal dir que la resolució d aquesta continuïtat ja 
estava prevista com a càrrega imputable al sector en el propi Pla General de Parets al 
reconéixer la continuïtat del vial nord com objectiu principal del sector. 
L estudi econòmic i de viabilitat de Pla Parcial, realitzat per MUR-CLUSA Associats, 
explicita la viabilitat de totes les infraestructures previstes en el Pla Parcial Urbanístic, amb 
marges molt alts.   

2.- La solució presentada és perfectament compatible amb el manteniment de 
l accessibilitat al taller de l empresa PARETS MOTOR, S.L. El desenvolupament del 
Projecte d Urbanització posarà especial atenció en la preservació d aquests accessos, de 
forma tal que no afectin, o afectin en la menor mesura, al bon funcionament d aquestes 
instal.lacions.  

3.- En el supòsit que l ordenació externa a l àmbit, per tal de resoldre la intersecció 
referida, afectés al sòl funcional de la seva propietat, s haurà de considerar en el pertinent 
Projecte de Reparcel.lació, amb total respecte de l establert en la legislació vigent.   

AL.LEGACIÓ 4  presentada per Manuel Francisco Alierta Cobeta  

Al.legació 1  

Els epígrafs 1 i 3 de la Memòria Descriptiva i Justificativa de la M.P.General de Parets, 
Sector Can Fradera , expliciten clarament els objectius i la raó de ser d aquest document. 
L epígraf 4.2 presenta comparativament les característiques del P.G. vigent i les de la 
M.P.G. Sector Can Fradera , que ara es presenta. 
L increment d habitatges en algun dels règims de Protecció Pública és evident. Així mateix 
es verifica, en l article 3 de la Normativa Urbanística, l augment de les càrregues 
imputables al sector, orientades bàsicament a l execució d infraestructures necessàries al 
sector i la ciutat. 
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Aquesta M.P.General de Parets, en compliment de l establert en la Llei d Urbanisme de 
Catalunya, incorpora com Annex fonamental (Annex 1), un estudi de viabilitat econòmica i 
una Memòria Social, realitzades per MUR-CLUSA Associats, en els que s expliciten les 
necessitats d habitatge protegit a Parets del Vallès i la coherència de la proposta amb 
aquestes necessitats (pag. 38 a 46) i també un estudi econòmic detallat de la viabilitat 
econòmica (pag. 54 a 69), que respon amb detall quins són l escandall justificat de 
beneficis i càrregues previst i explicita en un comparatiu precís la viabilitat del P.G. i la 
Modificació de P.G. La lectura atenta d aquest Estudi Econòmic i Memòria Social 
verifiquen les raons d aquest increment d edificabilitat.  

Per sobre de tot, cal argumentar, en coherència amb els principis de la Llei d Urbanisme, 
que l increment de densitat i edificabilitat és perfectament possible sense perjudicis 
morfològics i que, d aquesta manera, s aprofita millor el sòl urbanitzable, qüestió 
imprescindible per abordar desenvolupaments sostenibles.  

Al·legació 2  

El comparatiu entre el P.G. i la M.P.G. verifiquen, amb precisió matemàtica, que 
s augmenta l edificabilitat bruta màxima, la densitat i el percentatge d habitatges en algun 
règim de Protecció Oficial, un 10% més de l establert per la legislació vigent. 
Aquest al.legació no ha considerat que s augmenten considerablement les càrregues 
externes imputables al sector. 
L Estudi de viabilitat econòmica i la Memòria Social (Annex 1) justifiquen sobradament el 
caràcter social i l equilibri entre beneficis i càrregues de la M.P.G.  

Al·legació 3  

En el detall de la normativa i en l anàlisi comparatiu (epígraf 4.2) es pot comprovar que la 
superfície que genera aprofitament és de 60.452 m², en conseqüència, els 3.000 m² 
d espais lliures d ús públic, cedits pel sector adjacent (Horts del Rector), no generen 
aprofitament urbanístic.  

Al·legació 4 i 5  

La bona ordenació general de sòl i l edificació en el sector no és incompatible amb un 
increment moderat de l edificabilitat, ja que es partia en el P.G. de 0,5 m²sòl/m²sostre. La 
proposta presentada inicialment s ha modificat, per tal d augmentar els espais lliures 
públics més propers al gruix residencial nou. Un ampli jardí central que travessa el sector 
de banda a banda compleix l objectiu d apropar l espai públic a l habitatge. 
Complementàriament, dos recorreguts peatonals ben articulats amb la totalitat d Espais 
lliures d ús públic, millora notablement el sistema d itineraris peatonals per al passeig i l oci 
a l interior del sector. 
Entenem que aquesta nova proposta respon a l al.legació 4, ja que per altra banda, en 
l epígraf 4.3 es demostra que s acompleix amb l establert en l art. 94 del Decret Legislatiu 
1/2002 de 26 de juliol.  

Al·legació 6  

El vial que en el perímetre nord afecta a tot el sector de Can Fradera ja estava previst en 
el propi Pla General de Parets del Vallès aprovat definitivament i constitueix un element 
principal de l estructura general viària de la ciutat. El Pla General ja preveia la continuïtat 
d aquest vial fins al llindar nord del barri de La Linera , i en la pròpia fitxa de 
característiques del sector s establia l objectiu prioritari de connectar, amb un pas inferior a 
l Avinguda de Catalunya, la vialitat del sector amb el barri del Raval. 
És responsabilitat del Pla Parcial resoldre de la millor manera la intersecció de l Avinguda 
de Catalunya i el nou vial. D acord amb els estudis de mobilitat realitzats per DOYMO 
(veure Annex del P.P.), i l avaluació econòmica de les diverses alternatives previstes, 
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realitzada per INTRAESA, és inqüestionable que la millor solució, des del punt de vista 
morfològic, eficiència circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic, és la solució plantejada 
de rotonda a cota 93,50 m i continuïtat en túnel per sota de Verge de Montserrat. Aquesta 
alternativa és molt més eficient des del punt de vista circulatori i representa, en relació a 
l alternativa de túnel inferior a l Avinguda de Catalunya, un estalvi en l infraestructura de 
gairebé el 50%. Cal dir que la resolució d aquesta continuïtat ja estava prevista com a 
càrrega imputable al sector en el propi Pla General de Parets al reconéixer la continuïtat 
del vial nord com objectiu principal del sector. 
L estudi econòmic i de viabilitat de Pla Parcial, realitzat per MUR-CLUSA Associats, 
explicita la viabilitat de totes les infraestructures previstes en el Pla Parcial Urbanístic, amb 
marges molt alts. El desplaçament de la rotonda d accés al sector fins al carrer Aragó és 
de criteris funcionals circulatoris totalment incorrecte i molt més costós, ja que no evita la 
necessària connexió soterrada amb el Raval i la Linera. La rotonda prevista resol, de la 
manera més econòmica, l articulació entre l avinguda de Catalunya i el nou vial estructural, 
que es perllonga per sobre del Riu Tenes, proporcionant una resposta eficient i segura a 
totes les incorporacions i girs a l esquerra previsibles. En canvi, la rotonda en la intersecció 
del carrer Aragó amb l Avinguda de Catalunya, només resoldria la incorporació al sector. 
L única forma racional d avaluar una intersecció viària d aquest tipus és a partir d un treball 
conjunt entre especialistes de mobilitat, enginyeria, planejament i avaluació econòmica, i 
així s ha fet, tal com es verifica en els annexos al P.P.U. 
No cal dir que el pertinent Projecte de Reparcel.lació haurà de preveure les 
indemnitzacions necessàries per afectacions, d acord amb el que estableix la legislació 
vigent. Per altra banda, la M.P.P. preveu una execució en etapes diferenciades que afecta 
a aquesta edificació, només en el final del procés urbanitzador.  

Al·legació 7  

L increment de PB+3P a PB+5P només es determina en certes edificacions adjacents a 
una gran plaça, o bé puntualment en el propi carrer d Aragó, que augmenta notablement la 
seva amplària. La bona relació entre amplada de la vialitat o espais públics de referència i 
l alçada de l edificació, ens sembla evident. Per altra banda, aquesta alçada es disposa de 
forma tal que no afecta a la bona assolellada de la resta d edificacions.. La bondat de 
l ordenació es pot verificar en la documentació complementària presentada en l Annex 
Gràfic.   

AL.LEGACIÓ 5 presentada per Rosario Zambrano Cabello, en representació de veïns 
del Camp de les Peces

  

L equip redactor explicarà els objectius i característiques d aquesta M.P.G. de Parets del 
Vallès, conjuntament amb els serveis tècnics municipals en la data i lloc que estableixi 
l Ajuntament de Parets del Vallès.  

AL.LEGACIÓ 6 Resposta al conjunt d al·legacions presentades per Rosa Martí i 
Conill, com a portaveu del grup municipal. Nova opció per Parets.  

Al·legació 1  

Els epígrafs 1 i 3 de la Memòria Descriptiva i Justificativa de la M.P.General de Parets, 
Sector Can Fradera , expliciten clarament els objectius i la raó de ser d aquest document. 
L epígraf 4.2 presenta comparativament les característiques del P.G. vigent i les de la 
M.P.G. Sector Can Fradera , que ara es presenta. 
L increment d habitatges en algun dels règims de Protecció Pública és evident. Així mateix 
es verifica, en l article 3 de la Normativa Urbanística, l augment de les càrregues 
imputables al sector, orientades bàsicament a l execució d infraestructures necessàries al 
sector i la ciutat. 
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Aquesta M.P.General de Parets, en compliment de l establert en la Llei d Urbanisme de 
Catalunya, incorpora com Annex fonamental (Annex 1), un estudi de viabilitat econòmica i 
una Memòria Social, realitzades per MUR-CLUSA Associats, en els que s expliciten les 
necessitats d habitatge protegit a Parets del Vallès i la coherència de la proposta amb 
aquestes necessitats (pag. 38 a 46) i també un estudi econòmic detallat de la viabilitat 
econòmica (pag. 54 a 69), que respon amb detall quins són l escandall justificat de 
beneficis i càrregues previst i explicita en un comparatiu precís la viabilitat del P.G. i la 
Modificació de P.G. La lectura atenta d aquest Estudi Econòmic i Memòria Social 
verifiquen les raons d aquest increment d edificabilitat.  

Per sobre de tot, cal argumentar, en coherència amb els principis de la Llei d Urbanisme, 
que l increment de densitat i edificabilitat és perfectament possible sense perjudicis 
morfològics i que, d aquesta manera, s aprofita millor el sòl urbanitzable, qüestió 
imprescindible per abordar desenvolupaments sostenibles.  

Al·legació 2  

El comparatiu entre el P.G. i la M.P.G. verifiquen, amb precisió matemàtica, que 
s augmenta l edificabilitat bruta màxima, la densitat i el percentatge d habitatges en algun 
règim de Protecció Oficial, un 10% més de l establert per la legislació vigent. 
Aquest al.legació no ha considerat que s augmenten considerablement les càrregues 
externes imputables al sector. 
L Estudi de viabilitat econòmica i la Memòria Social (Annex 1) justifiquen sobradament el 
caràcter social i l equilibri entre beneficis i càrregues de la M.P.G.  

Al·legació 3  

En el detall de la normativa i en l anàlisi comparatiu (epígraf 4.2) es pot comprovar que la 
superfície que genera aprofitament és de 60.452 m², en conseqüència, els 3.000 m² 
d espais lliures d ús públic, cedits pel sector adjacent (Horts del Rector), no generen 
aprofitament urbanístic.  

Al·legació 4 i 5  

La bona ordenació general de sòl i l edificació en el sector no és incompatible amb un 
increment moderat de l edificabilitat, ja que es partia en el P.G. de 0,5 m²sòl/m²sostre. La 
proposta presentada inicialment s ha modificat, per tal d augmentar els espais lliures 
públics més propers al gruix residencial nou. Un ampli jardí central que travessa el sector 
de banda a banda compleix l objectiu d apropar l espai públic a l habitatge. 
Complementàriament, dos recorreguts peatonals ben articulats amb la totalitat d Espais 
lliures d ús públic, millora notablement el sistema d itineraris peatonals per al passeig i l oci 
a l interior del sector. 
Entenem que aquesta nova proposta respon a l al.legació 4, ja que per altra banda, en 
l epígraf 4.3 es demostra que s acompleix amb l establert en l art. 94 del Decret Legislatiu 
1/2002 de 26 de juliol.  

Al·legació 6  

El vial que en el perímetre nord afecta a tot el sector de Can Fradera ja estava previst en 
el propi Pla General de Parets del Vallès aprovat definitivament i constitueix un element 
principal de l estructura general viària de la ciutat. El Pla General ja preveia la continuïtat 
d aquest vial fins al llindar nord del barri de La Linera , i en la pròpia fitxa de 
característiques del sector s establia l objectiu prioritari de connectar, amb un pas inferior a 
l Avinguda de Catalunya, la vialitat del sector amb el barri del Raval. 
És responsabillitat del Pla Parcial resoldre de la millor manera la intersecció de l Avinguda 
de Catalunya i el nou vial. D acord amb els estudis de mobilitat realitzats per DOYMO 
(veure Annex del P.P.), i l avaluació econòmica de les diverses alternatives previstes, 
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realitzada per INTRAESA, és inqüestionable que la millor solució, des del punt de vista 
morfològic, eficiència circulatòria, seguretat vial i estalvi econòmic, és la solució plantejada 
de rotonda a cota 93,50 m i continuïtat en túnel per sota de Verge de Montserrat. Aquesta 
alternativa és molt més eficient des del punt de vista circulatori i representa, en relació a 
l alternativa de túnel inferior a l Avinguda de Catalunya, un estalvi en l infraestructura de 
gairebé el 50%. Cal dir que la resolució d aquesta continuïtat ja estava prevista com a 
càrrega imputable al sector en el propi Pla General de Parets al reconéixer la continuïtat 
del vial nord com objectiu principal del sector. 
L estudi econòmic i de viabilitat de Pla Parcial, realitzat per MUR-CLUSA Associats, 
explicita la viabilitat de totes les infraestructures previstes en el Pla Parcial Urbanístic, amb 
marges molt alts. El desplaçament de la rotonda d accés al sector fins al carrer Aragó és 
de criteris funcionals circulatoris totalment incorrecte i molt més costós, ja que no evita la 
necessària connexió soterrada amb el Raval i la Linera. La rotonda prevista resol, de la 
manera més econòmica, l articulació entre l avinguda de Catalunya i el nou vial estructural, 
que es perllonga per sobre del Riu Tenes, proporcionant una resposta eficient i segura a 
totes les incorporacions i girs a l esquerra previsibles. En canvi, la rotonda en la intersecció 
del carrer Aragó amb l Avinguda de Catalunya, només resoldria la incorporació al sector. 
L única forma racional d avaluar una intersecció viària d aquest tipus és a partir d un treball 
conjunt entre especialistes de mobilitat, enginyeria, planejament i avaluació econòmica, i 
així s ha fet, tal com es verifica en els annexos al P.P.U. 
No cal dir que el pertinent Projecte de Reparcel.lació haurà de preveure les 
indemnitzacions necessàries per afectacions, d acord amb el que estableix la legislació 
vigent. Per altra banda, la M.P.P. preveu una execució en etapes diferenciades que afecta 
a aquesta edificació, només en el final del procés urbanitzador.  

Al·legació 7  

L increment de PB+3P a PB+5P només es determina en certes edificacions adjacents a 
una gran plaça, o bé puntualment en el propi carrer d Aragó, que augmenta notablement la 
seva amplària. La bona relació entre amplada de la vialitat o espais públics de referència i 
l alçada de l edificació, ens sembla evident. Per altra banda, aquesta alçada es disposa de 
forma tal que no afecta a la bona assoleïllada de la resta d edificacions.. La bondat de 
l ordenació es pot verificar en la documentació complementària presentada en l Annex 
Gràfic.  

AL·LEGACIÓ 7   presentada per JAUME GRAU LLOBERAS,   

L Administració actuant, en el exercici de les seves facultats de planificació, té reconeguda 
tant legal com jurisprudencialment, la potestat de formular, revisar o modificar els seus 
Plans d Ordenació Urbanística. En aquest sentit, entre d altres, trobem la Sentència del 
Tribunal Suprem, de 15 de juny de 1998 (RJ 1998\5433).   

A partir d aquesta inqüestionable potestat, és necessari que l actuació planificadora vingui 
degudament motivada i justificada. El document on han d aparèixer els motius concrets i la 
justificació de les decisions que es prenguin per part del planificador, no és un altre que la 
Memòria. Aquest document se li ha donat una gran importància per part de la 
Jurisprudència, doncs és on es concreta la justificació de la existència d un interès públic i 
general. Entre d altres moltes sentències,  la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol 
de 1991 (RJ 1991\5737).  

Així, en la Modificació puntual del Pla General d Ordenació de Parets del Vallès, aprovada 
inicialment pel Ple d aquest Ajuntament en sessió de 11 de maig de 2006, es pot 
comprovar la existència d un document anomenat MEMORIA DESCRIPTIVA I 
JUSTIFICATIVA on es fonamenta de manera àmplia i clara, els motius que justifiquen la 
present modificació.  
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L article 26 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que s aprova el Text Refós de la Llei 
d Urbanisme de Catalunya, en la seva lletra b), s estableix textualment que constitueixen el 
sòl urbà;  

Els terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera expressa en aquesta 
aquesta classe de sòl. (...). El simple fet que el terreny confronti amb carreteres o 
vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el 
terreny tingui la condició de sòl urbà.  

Per tant, de conformitat amb el Pla General d Ordenació de Parets del Vallès aprovat 
definitivament en data 12 de desembre de 2001 i publicat a efectes de la seva 
executorietat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3589 de data 6 de 
març de 2002, les esmentades parcel·les estan classificades com a sòl urbanitzable. 
   
Amb independència que el propi TRLUC, en el seu article 91 b), estableix l obligació 
d acreditar l equilibri d aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues entre el 
subsectors, s ha de precisar que en la proposta actual la Modificació aprovada inicialment 
per part de l Ajuntament de Parets del Vallès en sessió plenària de 11 de maig en cap cas 
divideix el Sector de Can Fradera en dos subsectors a efectes del seu desenvolupament, 
sense que en conseqüència, una part del sector hagi de suportar més càrregues que una 
altre, o una esdevingui inviable econòmicament respecta a l altra.  

Si bé inicialment es proposava aquesta subdivisió com una possibilitat, en la proposta per 
a la seva aprovació provisional es delimita un sol sector a desenvolupar en diferents 
etapes.  

En qualsevol cas, la legislació garanteix als propietaris d edificacions, activitats, i altres 
bens i drets, la seva valoració i corresponent indemnització en el projecte reparcel·latori.   

AL·LEGACIÓ 8 Presentada per JUAN CORS RAMON   

L Administració actuant, en el exercici de les seves facultats de planificació, té reconeguda 
tant legal com jurisprudencialment, la potestat de formular, revisar o modificar els seus 
Plans d Ordenació Urbanística. En aquest sentit, entre d altres, trobem la Sentència del 
Tribunal Suprem, de 15 de juny de 1998 (RJ 1998\5433).   

A partir d aquesta inqüestionable potestat, és necessari que l actuació planificadora vingui 
degudament motivada i justificada. El document on han d aparèixer els motius concrets i la 
justificació de les decisions que es prenguin per part del planificador, no és un altre que la 
Memòria. Aquest document se li ha donat una gran importància per part de la 
Jurisprudència, doncs es on es concreta la justificació de la existència d un interès públic i 
general. Entre d altres moltes sentències,  la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol 
de 1991 (RJ 1991\5737).  

Així, en la Modificació puntual del Pla General d Ordenació de Parets del Vallès, aprovada 
inicialment pel Ple d aquest Ajuntament en sessió de 11 de maig de 2006, es pot 
comprovar la existència d un document anomenat MEMORIA DESCRIPTIVA I 
JUSTIFICATIVA on es fonamenta de manera àmplia i clara, els motius que justifiquen la 
present modificació.  

L article 26 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que s aprova el Text Refós de la Llei 
d Urbanisme de Catalunya, en la seva lletra b), s estableix textualment que constitueixen el 
sòl urbà;  

Els terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera expressa en aquesta 
aquesta classe de sòl. (...). El simple fet que el terreny confronti amb carreteres o 
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vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el 
terreny tingui la condició de sòl urbà.  

Per tant, de conformitat amb el Pla General d Ordenació de Parets del Vallès aprovat 
definitivament en data 12 de desembre de 2001 i publicat a efectes de la seva 
executorietat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3589 de data 6 de 
març de 2002, les esmentades parcel·les estan classificades com a sòl urbanitzable. 
   
Amb independència que el propi TRLUC, en el seu article 91 b), estableix l obligació 
d acreditar l equilibri d aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues entre el 
subsector, s ha de precisar que la Modificació aprovada inicialment per part de 
l Ajuntament de Parets del Vallès en sessió plenària de 11 de maig en cap cas divideix el 
Sector de Can Fradera en dos subsectors a efectes del seu desenvolupament, sense que 
en conseqüència, una part del sector hagi de suportar més càrregues que una altre, o una 
esdevingui inviable econòmicament respecta a l altra.  

Si bé inicialment es proposava aquesta subdivisió com una possibilitat, en la proposta per 
a la seva aprovació provisional es delimita un sol sector a desenvolupar en diferents 
etapes.  

En qualsevol cas, la legislació garanteix als propietaris d edificacions, activitats, i altres 
bens i drets, la seva valoració i corresponent indemnització en el projecte reparcel·latori.  
Per tot l exposat s informa favorablement aquest expedient, amb les indicacions derivades 
dels informes sectorials.  

5. Aprovar, si procedeix, l adquisició directa de la finca de Can March, 
ubicada a la plaça de la Vila número 1 

La presidència mostra la satisfacció de l equip de govern en portar aquest punt a 
la sessió plenària, ja que es tracta de l adquisició de l immoble de la finca de Can 
March, contigu a l Ajuntament. Aquest acord forma part de la política d adquisició 
de béns immobles i patrimonials, que la corporació intenta aplicar. 

El solar té 158 m de sòl, de superfície, dels quals existeixen 322 m d edificació 
amb un dret de sostre possible al voltant de 500 m.  

L esmentat immoble està contigu a l Ajuntament, la qual cosa permet una 
utilització gairebé immediata de l edifici i d aquest bé que passarà a ser patrimoni 
municipal. 

El compromís es va subscriure al maig de 2005, i remarca la predisposició de la 
propietat en mantenir el compromís adquirit en el decurs de les negociacions, tot i 
les moltes temptacions de les immobiliàries en aconseguir la finca. 

El valor de l immoble és de 420.000 , al votant de 70.000.000 PTA, dels quals 
l Ajuntament havia fet uns pagaments previs al maig de 2005. L edifici es destinarà 
a la futura ampliació de l Ajuntament, amb una ubicació privilegiada com és la 
plaça de la Vila. L adquisició de l immoble creu que és important per l Ajuntament i 
per al municipi. 

ERC vota a favor. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que és cert que ha estat una 
lluita intentar aconseguir l edifici. El seu grup havia posat el tema moltes vegades 
damunt de la taula, perquè creien que l immoble seria útil, igual que l equip de 
govern, per ampliar les actuals instal·lacions de l Ajuntament, per tant estan 
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totalment d acord i manifesta que aquest és el camí per adquirir en propietat 
finques d aquest tipus, que permetin millorar els serveis municipals. Això sempre 
és bo per al municipi i sobretot per als ciutadans. 

L Ajuntament ha quedat petit i l adquisició de l immoble permetrà sobretot el seu 
creixement, cosa que revertirà en el ciutadà, que rebrà millor atenció de la que rep 
ara, en unes dependències més proporcionades per al municipi. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que estan totalment a 
favor de l adquisició de l immoble, perquè la inversió suposa un estalvi amb tota 
seguretat. 

El NOPP verbalment havia demanat en alguna intervenció en el Ple aquesta 
adquisició i el dia 23 de març van presentar una proposta de resolució en aquest 
sentit, que els hagués agradat que figurés en els antecedents de la proposta. 

La senyora Martí reitera que estan totalment d acord i, que a més, d ampliar 
l Ajuntament també permetrà racionalitzar les despeses de lloguer, ja que en 
aquests moments són molt elevades, al voltant dels 140.000  anuals. Es podran 
reduir les despeses, atès que els metres quadrats que es poden construir són molt 
semblants a tot l espai de l edifici de l avinguda de la Pedra del Diable. A més, 
quan l edifici de Can March estigui arreglat es podran reestructurar els serveis, i 
racionalitzar-los. Aquesta inversió és un estalvi. 

Sense cap més intervenció i, 

Atès que mitjançant el Decret d Alcaldia de 3 de maig de 2005, ratificat per la 
Junta de Govern de 10 de maig, es va aprovar l adquisició d un dret d opció de 
compra sobre l immoble ubicat a la plaça de la Vila, núm. 1, colindant amb l edifici 
de la corporació, per un import de 12.000 , que en el seu cas formarà part del 
preu final d adquisició. 

Atès que mitjançant Decret d Alcaldia de 6 d abril de 2006 es va acordar 
l ampliació del termini del dret d opció de compra sobre la finca propietat de Joan 
Anfruns e Hijos, SL i es va ampliar l import de la prima a compte del preu final per 
un import de 72.000 . 

Atès que en sessió de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2006 es va 
acordar sol·licitar al Departament de Governació un informe previ referent a 
l adquisició directa de l immoble ubicat a la plaça de la Vila, núm. 1, colindant amb 
l edifici de la corporació per tal que permeti la seva ampliació. 

Vist els informes dels serveis tècnics, de la Secretaria i de la Intervenció municipal 
que consten en l expedient. 

Atès que es pot procedir a l adquisició directa de béns quan ho requereixin les 
particularitats dels béns, les necessitats a satisfer o les limitacions del mercat 
immobiliari, amb un informe previ del Departament de Governació i 
Administracions Públiques. 

Vist l informe favorable del Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 

Atès que s ha convingut amb la propietat de l immoble un valor d adquisició de 
420.000 , dels quals restarien per liquidar, un cop descomptades les primes per 
l opció de compra, un import de 336.000 . 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 
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ACORDA: 

1. Aprovar l adquisició directa de la finca de Can March, ubicada a la plaça de la 
Vila, núm. 1, que està inscrita a favor de JOAN ANFRUNS E HIJOS, SL en el 
Llibre 126 del Registre de la Propietat de Mollet del Vallès, del volum 2090, del foli 
192, finca 1595, i aquesta es troba lliure de càrregues, per un import total de 
420.000 . 

2. Facultar l alcalde president de la corporació per a la signatura de l escriptura 
d adquisició de l esmentat immoble.  

6. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Vic per a la realització conjunta dels estudis conduents 
al certificat d especialització en biblioteques escolars infantils i 
l aprovació de l Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a 
l Ensenyament a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Educació, el senyor Torio, i explica 
que la proposta recull dues qüestions, la primera relativa a la taxa fiscal número 
36 de l Ordenança fiscal de l Ajuntament, que es quantifica en 50  per a cada 
curs de 10 hores que s imparteixen a la biblioteca; 100  per als cursos de 20  i 
150  per als de 30 hores. La taxa serà efectiva per al curs escolar 2006-2007. 

La segona qüestió tracta del nou conveni entre l Ajuntament i la Universitat de Vic, 
que substituirà a l anterior conveni de 24 d octubre de 2003 entre l Ajuntament i la 
Universitat, representada en aquest cas per la nova rectora la senyora Assumpta 
Fargas i Riera. En el conveni es modifica la tercera, quarta i vuitena clàusula 
referents a la gestió de la biblioteca de la matrícula de les assignatures i els 
crèdits impartits a la Biblioteca de Can Butjosa dintre del certificat i tot el 
professorat que les imparteixen així com la coordinació dels cursos. 

El nou conveni comporta un estalvi del 20% de les despeses administratives, que 
fins ara imputava la Universitat de Vic i les generades per la coordinació dels 
cursos, cosa que agilitarà la gestió i mantindrà la mateixa qualitat dels estudis 
conduents al certificat, que per al curs 2005-2006 està totalment consolidat en un 
equilibri financer i que en el nou conveni és positiu per a la Biblioteca de Can 
Butjosa. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, que se n alegra que s hagin arreglat els 
perfils en el conveni i que s hagi arribat a aquest acord amb la Universitat de Vic, 
perquè la Biblioteca de Can Butjosa torna a agafar prestigi i és més reconeguda, 
per això vota a favor. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
vota favor. El nou conveni, que prové de l antic representa una millora i una 
agilitació de la gestió administrativa i de funcionament de la tasca. És molt 
important el fet que des de Parets es pugui agilitar i millorar la funció 
administrativa i marcar la taxa i que el ciutadà no s hagi de desplaçar a Vic. 

La proposta millora el conveni de col·laboració que ja estava subscrit amb nous 
punts, que permetran donar un servei més àgil, capaç i correcte. És una millora i 
per això CiU vota a favor. 

La senyora Martí, del NOPP, manifesta que el seu grup vota a favor, ja que estan 
d acord amb la signatura del conveni. A continuació pregunta les despeses que 
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genera a l Ajuntament, perquè el punt quart del conveni és inconcret, ja que diu: 
L'Ajuntament de Parets del Vallès també es farà càrrec de les despeses generades per 

organització, administració, màrqueting i altres que des de l'Ajuntament es consideri 
necessari... . El NOPP vol saber el funcionament del conveni, el cost que 
representa per l Ajuntament, a part de les taxes que és un tema independent. 

El regidor de Cultura, el senyor Torio, explica que el primer curs suposa un cost 
de 1.800 , el segon 264 , que els va condonar la Universitat de Vic. En tots dos 
casos suposaven el 20% de la gestió de les matrícules i de la coordinació que en 
el primer conveni establia la Universitat de Vic. 

Aquest any s ha aconseguit l equilibri financer perquè es van condonar els 264  a 
favor de la Universitat de Vic per una gestió que en realitat es portava a terme des 
de la Biblioteca de Can Butjosa. 

La presidència explica que en el curs de 10 hores la diferència és de 97 , 
d ingressos s han previst 600  i de despeses 697 , cosa que explica l estudi 
econòmic financer. 

Tots els grups voten a favor, per tant i, 

Vist el nou conveni de col·laboració que s ha de subscriure entre la Universitat de Vic 
i l Ajuntament de Parets del Vallès per a la realització conjunta dels estudis 
conduents al certificat d especialització en biblioteques escolars i infantils. 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 

El  Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 

En el cas d imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals han d aprovar-se 
simultàniament a l adopció dels respectius acords d imposició. L article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals han de contenir com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d ingrés, així com les 
dates d aprovació i d inici de la seva aplicació. 

Verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o realització 
d activitats administratives de competència local, que s imposa, l import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, el cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme el que preveu l article 24.2 del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 

Vista la Memòria de l Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

Primer. Acceptar el text del conveni de col·laboració que s ha de subscriure entre 
la Universitat de Vic i l Ajuntament de Parets del Vallès per a la realització conjunta 
dels estudis conduents al certificat d especialització en biblioteques escolars i 
infantils. 
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Segon. Imposar la taxa per ensenyaments a la Biblioteca infantil i juvenil Can 
Butjosa i aprovar provisionalment l Ordenança fiscal núm. 36 que la regula i que a 
continuació es transcriu: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36  

TAXA PER L ENSENYAMENT A LA BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL CAN 
BUTJOSA  

Article 1r. Fonament i naturalesa  

A l empara del que preveuen els articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l ensenyament a la Biblioteca infantil 
i juvenil Can Butjosa, que es regirà per la present Ordenança.  

Article 2n. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis d ensenyaments 
diversos a la Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa.  

Article 3r. Subjectes passius  

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o resultin 
beneficiades o afectades pels serveis o activitats que constitueixen el fet imposable 
de la taxa.  

Quan els alumnes matriculats siguin menors d edat, estan obligats al pagament 
els seus pares o tutors.  

Article 4t. Responsables  

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com 
a tals en la Llei general tributària i a l Ordenança general.  

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.   

Article 5è. Beneficis fiscals  

No s apliquen exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
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Article 6è. Quota tributària  

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:  

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA ( ) 
1 Ensenyament CEBEI (Certificat d Especialització 

en Biblioteques Escolars i Infantils)   
1.1. CURS 2005/2006   

 

................................  
1.2. CURS 2006/2007   
1.2.1. Curs de 10 hores 50 

 

1.2.2. Curs de 20 hores 100 

 

1.2.3. Curs de 30 hores 150 

  

Les tarifes detallades en aquest article tenen caràcter irreductible.  

Article 7è. Acreditament i període impositiu  

La taxa s acredita i neix l obligació de contribuir:  

a) Quan s iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la 
taxa. 

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l actuació o l expedient, la qual no 
es tramitarà sense que s hagi efectuat el pagament corresponent.  

Les persones interessades a realitzar estudis a la Biblioteca infantil i juvenil Can 
Butjosa han de formular la sol·licitud d inscripció i matrícula a les oficines d aquest 
centre.   

Article 8è. Règim de declaració i d ingrés   

La taxa s ha d exigir en règim d autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti 
la sol·licitud s ha d omplir també degudament l imprès d autoliquidació. L interessat 
ha d adjuntar a la sol·licitud l acreditació d haver efectuat el pagament de la taxa. 

Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el 
servei públic o l activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà 
dret a la devolució total o parcial del seu import. 

Els imports recaptats s han d ingressar diàriament als comptes restringits oberts a 
aquest objecte i liquidar a la Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini 
l Ajuntament.    
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Article 9è. Infraccions i sancions  

Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s ha d aplicar el que 
disposa la Llei general tributària i  l Ordenança general.  

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors   

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'enten que són automàticament 
modificats i/o substituïts  en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
Disposició final  

Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del 
Vallès, a ....... començarà a regir el dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents.   

Tercer. Exposar al públic en el tauler d anuncis de l Ajuntament l anterior acord 
provisional, així com el text complet de l Ordenança fiscal durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l anunci 
d exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  

Durant el període d exposició pública de l Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o en resultin afectats, en els termes previstos a l article 18 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, podran examinar l expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d exposició pública si no s han 
presentat reclamacions, l acord adoptat restarà definitivament aprovat.  

Quart. Facultar l 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.          
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Annex 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC I L'AJUNTAMENT 
DE PARETS DEL VALLÈS PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA DELS ESTUDIS 
CONDUENTS AL CERTIFICAT D'ESPECIALITZACIÓ EN BIBLIOTEQUES ESCOLARS I 
INFANTILS  

 

Parets del Vallès i Vic, el dia 4 de juliol de 2006   

REUNITS  

D'una part la Dra. Assumpta Fargas i Riera, Excel·lentíssima i Magnífica Senyora Rectora 
de la Universitat de Vic, en nom i representació de la mateixa  

i d'altra part, el Sr. Joan Seguer i Tomàs, Il·lustríssim Senyor Alcalde de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès, en nom i representació del mateix.  

Reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per obligar les institucions que 
respectivament representen,  

MANIFESTEN  

Que tant la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació com la Facultat 
d'Educació de la Universitat de Vic porten a terme activitats de formació i recerca en l'àrea 
de biblioteques escolars, infantils i juvenils i que ambdues estan interessades en 
l'organització dels estudis conduents al Certificat d'Especialització en Biblioteques 
Escolars i Infantils.  

Que la Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa" de Parets del Vallès porta a terme també 
activitats de formació i recerca en l'àrea de biblioteques escolars, infantils i juvenils i que 
està interessada en l'organització dels estudis conduents al Certificat d'Especialització en 
Biblioteques Escolars i Infantils.  

Que és voluntat de les parts la col·laboració entre elles per a l'organització dels esmentats 
estudis amb la intenció d oferir formació en gestió de biblioteques escolars i infantils.  

Que amb l'experiència de les dues primeres edicions del Certificat d'Especialització en 
Biblioteques Escolars i Infantils s'ha comprovat la necessitat de modificar l'actual Conveni, 
signat l'octubre de 2003.  

En conseqüència, ambdues parts DECIDEIXEN subscriure aquest nou conveni, sota les 
següents    

CLÀUSULES  

Primera. L'objectiu del nou conveni és continuar la col·laboració entre ambdues parts per 
a la realització conjunta del Certificat d'Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils, 
que es va iniciar a partir del curs acadèmic de 2003-2004.  

El Certificat d'Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils, es convocarà de forma 
conjunta i tota la documentació recollirà el caràcter que té el programa de col·laboració 
entre la Universitat de Vic, i en concret les seves Facultats de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació i d'Educació, i l'Ajuntament de Parets del Vallès, i en concret la 
Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa". 
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Segona. La proposta del Certificat d'Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils, 
així com els seus continguts organitzatius i acadèmics, haurà de ser aprovada tant pel 
deganat de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació com pel deganat 
de la Facultat d'Educació, ambdues de la Universitat de Vic, com per la direcció de la 
Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa," d'acord amb els procediments preceptius vigents 
a cada institució en cada moment. El conveni queda supeditat a aquesta aprovació.  

Tercera. Els estudis conduents a l'obtenció del Certificat d'Especialització en Biblioteques 
Escolars i Infantils seran coordinats conjuntament per la UVic i la Biblioteca Infantil i 
Juvenil "Can Butjosa." Els deganats de les Facultat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació i d'Educació de la Universitat de Vic i la direcció de la Biblioteca Infantil i 
Juvenil "Can Butjosa" nomenaran els coordinadors o responsables que creguin 
convenients. Aquests responsables o coordinadors decidiran respecte a les qüestions no 
explicitades en aquest conveni i que no estiguin regulades.   

Quarta. La Universitat de Vic es farà càrrec de les depeses generades per organització, 
administració, màrqueting i altres que des de la Universitat es consideri necessari per la 
difusió i millora del curs. L'Ajuntament de Parets del Vallès també es farà càrrec de les 
despeses generades per organització, administració, màrqueting i altres que des de 
l'Ajuntament es consideri necessari per la difusió i millora del curs. La gestió econòmica i 
acadèmica del Certificat es regirà per les respectives normatives establertes.   

Cinquena.  Per a l'obtenció del Certificat caldrà cursar un mínim de 20 crèdits acadèmics 
que equivalen a dues-centes hores de docència teòrica i pràctica, que es determina en 
annex. Cadascun dels tres centres oferirà una llista d'assignatures o cursos d'entre els 
quals els aspirants/es a l'obtenció del Certificat podran triar-ne qualsevol combinació que 
els permeti de sumar els crèdits requerits, tenint en compte la facultat d origen.  

Sisena. La llista d'assignatures que s'oferiran en cada edició del Certificat es farà publica 
a començaments de cada curs. La llista d'assignatures a oferir en cada edició, es 
relacionarà en annexos a aquest conveni.   

Setena. El nombre màxim d'aspirants al Certificat en cada edició dependrà de la 
disponibilitat de cada centre. Els aspirants matricularan les assignatures que hagin escollit 
en funció del nombre de places disponibles a cada assignatura o curs i pagaran els crèdits 
directament en el centre responsable de la impartició de les assignatures o cursos, 
Secretaria Acadèmica de la Universitat de Vic i Biblioteca "Can Butjosa", segons 
correspongui.  

Vuitena. El Certificat s ofereix a qualsevol persona interessada i que tingui un nivell 
d estudis de Batxillerat o equivalent. Els aspirants al Certificat que no siguin alumnes ni de 
la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació ni de la Facultat d'Educació 
de la Universitat de Vic matricularan les assignatures de la Universitat de Vic que hagin 
escollit i pagaran els crèdits corresponents a la Secretaria Acadèmica de la mencionada 
universitat.  
Els aspirants al Certificat que siguin alumnes de la Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació o de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic matricularan 
les assignatures de la Universitat de Vic que hagin escollit i pagaran els crèdits 
corresponents a la Secretaria Acadèmica de la mencionada universitat i matricularan les 
assignatures de la l Àrea de Formació de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa que 
hagin escollit i pagaran els crèdits corresponents a la mencionada biblioteca. Qualsevol 
persona interessada en seguir els cursos impartits a l Àrea de Formació de la Biblioteca 
Infantil i Juvenil "Can Butjosa" però no els de la Universitat de Vic podrà fer-ho i 
matricularà els crèdits a la Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa". Les persones que no 
aspirin al Certificat però que hagin assolit els crèdits impartits a l Àrea de Formació de la 
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Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa" rebran un document, emès per la mencionada 
Biblioteca i la Universitat de Vic, acreditatiu de la docència i qualificació rebudes .   

Novena. Cadascuna de les parts contractants prendrà cura que la matriculació de les 
assignatures o cursos del Certificat que es faci al seus centres vagi acompanyada de la 
formalització de l'assegurança escolar pertinent.   

Desena. En assolir els crèdits acadèmics estipulats, els aspirants/es presentaran a un dels 
coordinadors una sol·licitud del Certificat acompanyada de l'acreditació d'haver assolit els 
crèdits requerits.   

El títol que serà lliurat és el Certificat d'Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils, 
atorgat conjuntament pels degans de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació i d'Educació de la Universitat de Vic i el director/a de la Biblioteca Infantil i 
Juvenil "Can Butjosa" de Parets del Vallès.  

Onzena. La durada del conveni s'estén pel període de vigència de l'oferta del Certificat i 
serà automàticament prorrogat per a altres edicions, llevat que alguna de les parts 
comuniqui per escrit a l'altra la seva voluntat de rescindir-lo o no prorrogar-lo, amb una 
antelació mínima de tres mesos.  

Si alguna de les parts denuncia el conveni, s'haurà de garantir la finalització de l'oferta 
conjunta del certificat d'especialització.  

Els reunits volen que aquest conveni de col·laboració tingui la màxima força legal i obligui 
a les parts segons la lletra i el sentit del seu contingut, i en prova d'acceptació i 
consentiment el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data que figuren a 
l'encapçalament.  

ANNEX I

  

Llista d'assignatures a oferir el curs 2006-2007 dins dels estudis conduents al 
Certificat d'Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils (CEBEI):   

A la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic:  

 

Biblioteques escolars infantils. Lliure Elecció. Tercer curs, primer quadrimestre. 6 
crèdits, 3 hores setmanals durant 30 setmanes. També disponible en modalitat 
semipresencial.  

A la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic:  

 

Literatura infantil. Obligatòria de tercer curs. Primer quadrimestre. 4,5 crèdits, 3 hores 
setmanals durant 15 setmanes.  

 

Organització de centres escolars. Obligatòria de segon curs. Primer o segon 
quadrimestres. 4,5 crèdits, 3 hores setmanals durant 15 setmanes.  

A la Biblioteca Infantil i Juvenil "Can Butjosa" de Parets del Vallès:  

 Practicum. 6 crèdits, amb la següent subdivisió:  

a) El Conte (20h): s'hi emmarquen 3 cursets:  "Conta Contes", "Lectura en Veu Alta" i  "El 
conte com a eina de creixement personal". 
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b) La Biblioteca com a espai educador (30h) (seguint el model de "La Biblioteca: un 
espai de convivència, un espai educador" de Mercè Escardó i Bas): la biblioteca 
educadora, l'animació a la lectura, els instruments de l'animació: reforços i activitats, els 
objectius educatius, disseny de programes educatius, etc.  

c) El treball en xarxa de les biblioteques escolars (10h): objectius culturals (altres 
centres que treballen per a la difusió de la cultura); entitats que treballen o que poden 
afavorir la lectura); objectius socials (institucions o persones que treballen per a la 
integració a la societat, per tant a la cultura, els sectors menys afavorits); objectius festius i 
de lleure (els grups o entitats que s'encarreguen del temps de lleure).  

d) Fer de bibliotecari ara: entre el llanero solitario i la familia Ulisses (10h): curs 
opcional que no dóna lloc a l obtenció dels crèdits necessaris per al certificat. Reflexions 
sobre el paper del professional davant dels reptes de la societat del segle XXI.    

Els recorreguts curriculars per a l'obtenció del Certificat d'Especialització en Biblioteques 
Escolars i Infantils (CEBEI) són els següents:  

a.- Aquells estudiants/es de la Diplomatura de Bilioteconomia i Documentació o diplomats 
que han cursat l'assignatura de Biblioteques escolars i infantils (6 crèdits), només cal que 
cursin els crèdits de la Facultat d'Educació que s obtenen fent les assignatures de 
Literatura infantil (4,5 crèdits) i d'Organització de centres escolars (4,5 crèdits) (total 
de 9 crèdits) i els de la Biblioteca "Can Butjosa" (6 crèdits).  

b.- Aquells estudiants/es de la Diplomatura de Magisteri o diplomats que han cursat 
l'assignatura que ofereix la FE només cal que cursin els crèdits de la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació que s obtenen fent l assignatura Biblioteques 
escolars infantils (6 crèdits) i els de la Biblioteca "Can Butjosa" (6 crèdits).   

c.- Aquells estudiants/es que no hagin cursat cap d'aquestes titulacions i/o assignatures 
hauran de completar el mínim de 20 crèdits amb el Practicum de la Biblioteca "Can 
Butjosa" (6 crèdits), l'assignatura de Biblioteques escolars i infantils de la FCHTD (6 
crèdits) i  les assignatures de Literatura infantil i d'Organització de centres escolars (9 
crèdits) de la FE.   

7. Acordar, si escau, sol·licitar al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la declaració de la Festa de la Pedra del 
Diable com a festa tradicional d interès nacional 

La presidència proposa sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya la declaració de la Festa de la Pedra del Diable de Parets del Vallès 
com a festa tradicional d interès nacional. 

El regidor de Cultura, el senyor Torio explica que la proposta es fonamenta en què 
aquest any es compleix el 10è aniversari de la festa i de la colla de Gegants, 
Bestiari, Grallers i la colla Diables Parets. 

Al llarg d aquests 10 anys la representació de la Festa de la Pedra del Diable ha 
estat ininterrompuda, cosa que representa una demostració de la seva 
consolidació. Es tracta d una festa popular, en què se sumen totes les entitats 
d arrel tradicional del municipi com grallers, tabalers, la colla de Diables, la colla 
de Geganters, actors amateurs del poble i veïns. És una festa integradora amb la 
participació de més de 100 persones de totes les edats i condicions. És una festa 
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única a Catalunya, atesa l estreta col·laboració entre els gegants i els diables per 
a celebració de la festa. Per tot això es proposa iniciar els tràmits per aconseguir 
que el Departament de Cultura declari la festa com d interès nacional. 

Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup està 
totalment a favor i se n alegren que s hagi reconegut aquesta feina popular i de la 
gent del poble en aquests 10 anys. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, exposa que el seu grup està totalment 
d acord i demostra la seva satisfacció en celebrar aquest aniversari dels 10 anys 
de festa consolidada, que dóna entitat al municipi. Tot el que generi i intenti 
aconseguir la declaració és en benefici per al municipi i donarà el prestigi que 
Parets es mereix. 

Els ciutadans altruistes que treballen dia a dia sota aquests grans artificis se 
sentiran més importants del que ja ho són. Aquestes persones fan important la 
festa i el municipi. Amb aquest pas l Ajuntament pot fer molt més gran la festa i el 
municipi si s aconsegueix el reconeixement, s aconseguirà una cosa molt 
important per a Parets, dintre del context de la Catalunya moderna. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i manifesta que el seu grup està 
totalment a favor de la proposta i felicita la colla de Gegants, Bestiari i Grallers per 
la celebració del 10è aniversari, ja que és una data important, sobretot perquè 
l esdeveniment i la representació que realitzen anualment és important, a part de 
totes les activitats que porten a terme durant l any. 

La llegenda té un text molt bonic i el NOPP va proposar que s edités, i l equip de 
govern va recollir la proposta. La pròpia festa i la posada en escena de la llegenda 
implica la participació de molts ciutadans, persones que treballen i que estan 
integrades dins de la colla, persones externes, ciutadans del municipi, que 
s integren en l acte. Per tant la iniciativa està molt bé i també que es tiri endavant. 
Per aconseguir-lo s ha de tramitar tot el que faci falta, ja que són molts els tràmits 
que s han de fer i començar i posar la primera pedra i, mai més ben dit la pedra, 
és una bona cosa per tothom i per al poble en general. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el seu grup s afegeix 
al que ja han expressat les altres forces polítiques i comparteix el que s ha 
comentat, ja que l esforç de la colla de Gegants, Bestiari i Grallers com del conjunt 
de persones que participen al seu entorn, any darrera any, en l organització de la 
festa fa que s hagi de buscar una forma de trobar el reconeixement públic, perquè 
fan un bé al municipi que no es pot pagar d una altra manera que amb l agraïment, 
el compromís i el màxim de suport. En aquest sentit, aconseguir que la festa es 
declari festa tradicional d interès nacional és un pas molt important per al 
reconeixement d aquesta tasca i per al municipi. 

És efectivament com ja s ha indicat una festa popular, integradora i única, la qual 
cosa dóna aquest màxim valor. Parets és important i si s aconsegueix que la 
proposta tiri endavant es tindrà un poble d alçada. 

La presidència convida els assistents a gaudir de la Festa Major i informa que el 
pregó el farà la colla Gegantera coincidint amb el 10è aniversari. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que aquest any es compleix el 10è aniversari de la Festa de la Pedra del 
Diable i de la Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets del Vallès. 
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Considerant que, malgrat s inicia l any 1996, aquesta festa arrenca de les dues 
llegendes de la Pedra del Diable o Pedra Serrada que formen part de la cultura 
tradicional oral i escrita del nostre poble: 

 

Una fa referència al diable i a la construcció de la catedral de Girona i 
fou recollida per Joan Amades i pel full diocesà de la parròquia de Sant 
Esteve de Parets l any 1956.  

 

L altra fa referència també al diable i a la construcció del Pont romà de 
Martorell i va ser recollida per Eduard Mansergas l any 1976. 

Posteriorment, Jaume Paris i Cristina Martín, artesans locals, elaboren la nova 
llegenda per formar una dramatúrgia l estructura principal de la qual és la colla de 
Gegants, Bestiari i Grallers i la colla Diables Parets. A més s hi afegeixen altres 
entitats del municipi per acabar de farcir de qualitat i participació  la festa. 

Aquests 10 anys ininterromputs de la representació de la Festa de la Pedra del 
Diable demostren la ferma consolidació i l assoliment de grau de tradició 
d aquesta iniciativa cultural, popular, integradora i única: 

 

Popular, perquè en l espectacle  se sumen totes les entitats d arrel 
tradicional del poble: grallers, tabalers, colla de diables, colla de 
geganters, actors amateurs... i els veïns engalanant els carrers i oferint 
àpats a la comitiva. 

 

Integradora, perquè en l espectacle la Festa de la Pedra del Diable hi 
participen directament més d un centenar de dones i homes del poble 
de Parets d edats compreses entre els 4 i els 70 anys, de condicions 
socials i culturals diverses, i el veïnat en general. 

 

Única a Catalunya, perquè és una tradició nova de fer dels gegants, 
grans titelles que surten de nit, perquè col·laboren estretament amb la 
colla de diables i a més tenen una disposició teatral al carrer, fent de 
l espectacle una barreja dels llenguatges propis de cadascuna de les 
tradicions populars catalanes i proposen la relectura i la creació d una, 
paradoxal en terminologia, nova tradició. 

Com bé sabem la perdurabilitat d una civilització rau en la reinvenció dels seus 
clàssics i la consolidació de la identitat dels països en la seva capacitat de crear 
noves tradicions basades en la revisió del passat, la integració del present i la 
projecció creativa cap al futur. 

Considerant la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura 
popular i tradicional i de l associacionisme cultural i el Decret 319/1994, de 16 de 
novembre, pel qual es regula la declaració de celebracions de la cultura tradicional 
catalana com a festes tradicionals d interès nacional. 

El Ple de l Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la 
declaració de la Festa de la Pedra del Diable de Parets del Vallès com a festa 
tradicional d interès nacional. 

2. Notificar el present acord als presidents del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, de la Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets del Vallès i a la colla 
de Diables Parets. 
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L alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental  Vist i plau  
L alcalde    
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