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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT   

Identificació de la sessió 

Caràcter: extraordinari 
Data: 6 de setembre de 2006 
Horari: de 20.40 a 21.50 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 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental  

Excusa l assistència 

Domingo Cepas Muñoz, regidor  

Ordre del dia 

1. Acordar, si escau, l aprovació definitiva de la constitució del Consorci Teledigital 
Mollet per a la gestió de la televisió digital terrestre i els seus Estatuts. 

2. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Projecte de construcció de la 
residència i centre de dia de Parets del Vallès.  

Desenvolupament de la sessió 

1. Acordar, si escau, l aprovació definitiva de la constitució del 
Consorci Teledigital Mollet per a la gestió de la televisió digital 
terrestre i els seus Estatuts 

Prèvia la vènia pren la paraula el regidor de Comunicació, el senyor Mingote, i 
explica que el dia 27 de juliol de 2006 va entrar en el Registre de l Ajuntament un 
escrit presentat pel senyor Oriol Escura Herencia, en nom i representació de 
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l'Associació Moviment d'Opinió Lliure (MOLL), en què adjuntava un document 
d al·legacions als Estatuts del Consorci Teledigital Mollet. 

Al document constaven diferents punts que enumerarà a continuació. Proposa la 
desestimació de les esmentades al·legacions igual que les han desestimat la resta 
de municipis, que han impulsat la televisió digital terrestre. 

La primera al·legació qüestiona el nom del Consorci i proposa que es digui 
Consorci Teledigital Baix Vallès. 

En un Ple ordinari l equip de govern va explicar que el nom del Consorci era 
jurídic, però no el nom comercial que tindria la televisió. El nom del Consorci és 
una decisió adoptada pels ajuntaments que formaran el Consorci. S ha de tenir en 
compte que alguns dels municipis que han aprovat inicialment la creació del 
Consorci estan integrats en l àmbit territorial conegut com a Baix Vallès. No té 
gaire lògica el nom proposat, per tant, es considera procedent desestimar 
l al·legació.  

Explica que s estan estudiant diferents noms comercials i es decidirà un abans del 
dia 13 de setembre, que es constituirà el Consorci. 

El senyor Mingote indica que la segona al·legació proposa afegir la possibilitat 
d integrar altres ajuntaments de la demarcació territorial digital de Sabadell a 
l article 2.2, condicionat al previ acord de l òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya. 

Ha de dir que la proposta és innecessària i es creu procedent desestimar-la, 
perquè el redactat actual de l apartat 3, de l article 2 fa possible optar a una 
hipotètica incorporació. 

La tercera al·legació proposa la creació d un òrgan mixt que exerceixi la defensa 
de l espectador, format per professionals dels mitjans de comunicació i per 
representants de sectors socials i cívics. 

L equip de govern creu que no és el moment de crear aquest tipus d òrgan en 
aquesta fase de gestió del Consorci, Cal tenir en compte que l'article 33 de la Llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya preveu 
l'existència d'un consell de naturalesa consultiva i assessora, i que aquest consell 
ha de garantir la participació dels grups socials i polítics més representatius, tot 
això d'acord amb el contracte programa i el Reglament d'organització i 
funcionament. Per l exposat es considera procedent desestimar l'al·legació. 

La quarta al·legació proposa que les sessions del plenari del Consorci siguin 
públiques. El funcionament dels òrgans del consorci està prevista en els seus 
Estatuts. La normativa reguladora dels consorcis locals, constituïda bàsicament 
pel Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, no determina el caràcter que han de tenir les sessions dels seus 
òrgans. Habitualment les sessions dels plenaris dels consorcis no són públiques, i 
en aquest cas no s'aprecien raons especials que puguin determinar un criteri 
diferent per aquesta. 

La cinquena al·legació proposa la inclusió d un article que detalli els drets de la 
ciutadania davant de l actuació del Consorci. L al·legació mereix una resposta 
similar a la de tercera al·legació. Els drets dels usuaris del servei s hauran de 
reflectir en el Reglament d organització i funcionament que preveu l article 33 de la 
Llei 22/2005, i ara no és el moment d elaborar-lo, per això creu que és procedent 
desestimar l al·legació. 
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Intervé el representant d ERC, el senyor Rigol, i manifesta que les al·legacions 
presentades pel MOLL no s han fet arribar als grups municipals fins el dilluns 
passat, tot i que l apartat 2 del document ho sol·licitava. És una llàstima que no es 
pugui confiar en què l equip de govern faci arribar els escrits, més del que pugui 
semblar, tenint en compte el valor moral i l ètica, i que el govern municipal és 
dipositari de la sobirania de tots. 

Referent a les al·legacions, ha de dir que la seva intenció és fer que la televisió 
sigui més transparent i plural per tothom, independentment dels aspectes tècnics 
que desaconsellin la inclusió en els Estatuts. 

ERC coincideix amb el seu contingut, per això demana que s estimin les 
al·legacions presentades pel MOLL. 

Pel que fa al Consorci, ERC ja va manifestar que no era prou clara l entrada de 
noves entitats de caràcter públic, per l exposat el seu grup s absté. 

El regidor de Comunicació, el senyor Mingote, respon que s està fent un Ple 
extraordinari i en la comissió informativa es va facilitar una còpia de les 
al·legacions. Es pot estar d acord o no amb el contingut, però el procediment no 
és qüestionable. 

El Reglament de funcionament i organització recollirà algunes de les qüestions 
plantejadaes. El caràcter tècnic, que ERC creu que no és important, fa que les 
al·legacions no tinguin sentit i que en molts casos es contradiguin, per això es 
desestimen. És evident que tots dos grups polítics tenen diferents opinions sobre 
el tema. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i explica que és cert que no 
han tingut gaire temps per estudiar el document, però hi ha qüestions d una certa 
lògica, com que si l escrit va entrar a la bústia el 27 de juliol de 2006 no s hagi 
tingut gaire temps per tenir-lo i estudiar-lo. 

Del que han vist i analitzat, entenen que es podrien recollir en part algunes de les 
al·legacions, com la referent al nom. S hauria d estudiar a fons, ja que és una 
opció que té lògica tot i que saben que el Baix Vallès administrativament encara 
no acaba d estar arrelat, ni funciona, però identifica bastant bé la zona geogràfica i 
la demarcació. 

El senyor Martorell continua manifestant que hi ha alguns elements de les altres 
al·legacions que es podrien estudiar i tenir-les en compte i recollir-les en part. No 
obstant això, CiU no pot estar a favor al cent per cent de la proposta, ja que no 
han pogut entrar a fons en el tema, la majoria d al·legacions són de caire jurídic i 
d acord amb les explicacions i amb el que han esbrinat i que algunes quedaran 
compensades en part quan estigui establert el Consorci. A més, es podien haver 
recollit alguns punts, però d altra banda les al·legacions no són greus com per 
aturar el projecte, que necessita tirar endavant, per això s abstenen. 

El regidor de Comunicació, el senyor Mingote, respon que està d acord amb 
l última part de l exposició, però no de la primera. El nom que es proposa com a 
Baix Vallès pot tenir alguna contraindicació amb alguns dels pobles que el 
componen. Es preveuen diversos noms comercials, i la gran majoria fan 
referència al Vallès, com Canal Digital Vallès, Tele Vallès, Vallès Visió. Tots tenen 
un referència molt més propera. En aquest punt coincideixen, en què el nom 
comercial ha de tenir una certa referència a la comarca. 
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Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que sobre el fet de fer 
arribar les al·legacions juntament amb la documentació que es va repartir el dia de 
la comissió informativa, ha de dir que va ser el NOPP qui va demanar còpia de les 
al·legacions i després l equip de govern les va facilitar a tots els grups. 

Tal i com van manifestar en l aprovació inicial dels Estatuts, és una bona cosa per 
al país el fet que es posi en funcionament properament una televisió digital, però 
discrepen en part del text dels Estatuts que es van aprovar. 

Respecte a les al·legacions, la que fa referència al nom, el NOPP va dir en el Ple 
que no era encertat que es digués Mollet, perquè hi havia més municipis. En tot 
cas, sembla que és un tema obert, que s estudiarà, tot i que hauria d estar resolt, 
perquè si es porten a l aprovació definitiva els Estatuts, el tema hauria d estar 
discutit. 

El NOPP està d acord amb la tercera al·legació, que explica el tema de la 
representació. El seu grup va dir en l aprovació inicial que no es garantia la 
representació de tots els grups, i les diverses opinions polítiques que puguin 
haver, des del punt de vista del consistori. Per això, els Estatuts haurien de recollir 
més diversitat en la representació de les diferents forces polítiques de cada 
ajuntament. 

La senyora Martí continua explicant que estan d acord amb una altra de les 
qüestions que s apunten, encara que amb el text que es proposa no, però en tot 
cas sí amb el seu esperit, sobre el dret que han de tenir els veïns i els ciutadans 
dels respectius pobles a disposar, tenir i que arribi una informació veraç. És una 
qüestió molt important, que intenta plantejar l al·legació cinquena. La planteja 
d una determinada forma, i proposen que els veïns, veïnes i associacions de 
l àmbit territorial puguin exercir davant el Consorci els drets següents: drets a la 
informació, dret a la veracitat de la informació, dret de petició. 

Probablement la redacció no és la millor, però els Estatuts haurien de recollir el 
seu esperit, que és bàsic i fonamental, i que cada dia ho serà més que els veïns 
disposin d una informació veraç, sobretot en moments en els quals els mitjans 
d informació de tot tipus, escrit i de televisió, tenen una influència tan important 
sobre els ciutadans. Per això, els missatges que s emetin han d estar 
suficientment contrastats, veraços i que reuneixin tot un seguit de requisits a fi 
d evitar qualsevol tipus de manipulació. Per l exposat, el NOPP manifesta que 
podrien estar d acord amb algunes de les al·legacions. 

Respecte a les votacions faran el mateix que en l aprovació inicial que es van 
abstenir per les raons exposades. Entenen que el Consorci ha de tirar endavant, 
però els Estatuts haurien de recollir més àmpliament algunes de les qüestions que 
ha apuntat. 

El regidor de Comunicació, el senyor Mingote, explica que la intenció dels Estatuts 
és aquesta. No s han plantejat en cap ment que la informació que doni la 
plataforma no sigui veraç. Serà una línia d informació transparent, clara i recollirà 
la vida i el dia a dia de cada poble. Les televisions locals seran molt més riques i 
plurals, que no pas unilaterals com fins ara. 

Pel que fa als altres punts com el del nom, com diu la regidora del NOPP, és un 
tema obert i el dia 13 de setembre s haurà decidit el nom comercial. 

Respecte a una participació més plurals de les diferents formacions polítiques, 
explica que es va comentar en el seu moment que no és un tema vetat, però les 
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al·legacions en cap cas diuen que ha d haver més representació de formacions 
polítiques, sinó que parla de comunicació, de diferents sectors socials, cívics i en 
una plataforma de defensa del telespectador. 

El senyor Mingote indica que la voluntat, probablement de l al·legació, és en el 
sentit de menys representació política i no pas més representació de diferents 
partits polítics. 

Indica que existeix aquest esperit en els Estatuts i coincideixen plenament que 
l esperit ha de ser d una participació total dels diferents ciutadans i ciutadanes de 
tota la comarca, per donar una informació més rica i plural. 

Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que en bona part 
comparteixen l àmplia exposició presentada pel regidor de Comunicació, en el 
sentit que estan al davant d un projecte que és important i positiu tirar-lo endavant, 
tal com es va explicar en la discussió de la sessió anterior. 

A darrera hora s han presentat al·legacions i com el temps es tira a sobre, exigeix 
una posició. Les al·legacions tot i que obren algun camp millorable, perquè 
susciten la possibilitat i la convicció, que a partir que es comenci el rodatge del 
sistema televisiu siguin capaços de millorar el que inicialment s ha dissenyat, però 
que suscitin això no vol dir que no hagin de dotar-se amb immediatesa de l eina 
per poder començar a treballar. 

Encara que tot és millorable i que l esperit de les al·legacions és posar unes 
millores sobre la taula, avui l informe jurídic i l exposició han deixat clar que hi ha 
arguments importants per dotar-se del que es té i que es tiri endavant. ICV-EA 
comparteix el vot de desestimació de les al·legacions i vol deixar clar que és un 
projecte, en el qual creuen i que una vegada que comenci el rodatge i la feina se 
suscitaran canvis més positius. 

El senyor Tarrés explica que mai no els ha agradat gaire que la televisió tingui el 
nom comercial d una ciutat concreta, però ningú ha fet cap aportació en donar un 
nom alternatiu, que faci una referència més clara a l àmbit territorial i a la comarca. 
En aquest sentit es queda amb la frase tradicional que el nom no fa la cosa i que 
l important és treballar i ICV-EA està a favor de la desestimació de les 
al·legacions. 

Les votacions  han estat les següents: 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions:  6 (NOPP, CiU, ERC) 

Per tant i, 

Atès que el Ple de l Ajuntament de Parets del Vallès, en sessió celebrada el 8 de 
juny de 2006, va acordar la constitució i l'aprovació dels Estatuts del Consorci 
Teledigital Mollet.  

Atès que l esmentat acord s ha sotmès a informació pública per tal que es 
poguessin formular al·legacions o suggeriments al respecte, mitjançant la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4662, de data 
26 de juny, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 147, de 21 
de juny de 2006. 
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Atès que en  el termini d'informació pública el senyor Oriol Escura Herencia, en 
nom i representació de l'Associació Moviment d'Opinió Lliure (MOLL) ha formulat 
al·legacions als Estatuts aprovats inicialment. 

Vist l informe dels serveis jurídics municipals que proposen la desestimació de les 
al·legacions presentades. 

Atesos els articles 312 i següents dels Reglament d obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per Decret 179/1995. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Desestimar les al·legacions formulades per l'Associació Moviment d'Opinió Lliure 
en relació als Estatuts del Consorci Teledigital Mollet, pels motius expressats en 
l informe dels serveis jurídics municipals que es donen per reproduïts. 

2. Aprovar definitivament la creació del Consorci Teledigital Mollet i els seus Estatuts. 

3. Publicar el present acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la 
corporació, i fer constar la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s'hagin 
publicat els estatuts.  

2. Acordar, si procedeix, l aprovació definitiva del Projecte de 
construcció de la residència i centre de dia de Parets del Vallès 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i 
explica que l acord proposa desestimar les al·legacions presentades pel grup 
municipal del NOPP sobre el Projecte de construcció de la residència i centre de 
dia de Parets del Vallès, de conformitat amb els motius que consten a l informe de 
les al·legacions, que s adjunta a l expedient. 

Es proposa aprovar definitivament el Projecte de construcció de la residència i 
centre de dia de Parets del Vallès, redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez 
Capelastegui i publicar l acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa a les al·legacions presentades pel grup del NOPP, aquestes en un 
primer terme apel·len a què abans que no es procedeixi a l aprovació definitiva del 
Projecte de construcció de la residència, es reformuli aquest, en el sentit de 
complimentar els paràmetres de la normativa del Pla general vigent, tant pel que 
fa a la zona d equipaments col·lectius com dels espais lliures. 

En un segon enunciat, demanen que el nou projecte inclogui un estudi del balanç 
energètic de tot l edifici i un estudi bioclimàtic pel que fa als materials a utilitzar. 

Creu que les explicacions donades en la passada comissió informativa del dilluns, 
per l arquitecte redactor del projecte, el senyor Manuel Ruisánchez i l informe 
emès per aquest mateix senyor, que s adjunta a l expedient, justifica abastament 
els paràmetres urbanístics i normatius utilitzats per a la redacció del projecte i 
dóna una resposta al que sembla ser una sensibilitat manifesta pel grup del NOPP 
en aquest sentit. 

Tot i així és oportú recordar que la modificació del Pla general número 3, relativa 
al canvi de zonificació de zones verdes i sistemes per a l establiment de la 
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residència en el seu emplaçament definitiu, va ser aprovada pel conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que en la 
seva resolució determina que per tal que aquest equipament s integri dintre del 
parc previst en la zona de Can Serra, es proposa que el projecte concret fixi 
l emplaçament de la nova residència per a la gent gran i que es mantingui la 
superfície màxima fixada. 

D altra banda, el Pla general també especifica que: L edificació en les àrees 
d equipament s ajustarà a les necessitats funcionals dels diversos equipaments, al 
paisatge i a l organització general del teixit en què se situen . 

Consideracions que s han tingut en compte abastament en alguns casos amb 
l assessorament d experts com el Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat o la Fundació Hospital / Asil de Granollers i en altres s apliquen criteris 
paisatgístics i urbanístics, atesa la seva ubicació se situa en l interior d un futur 
parc i la important influència que exerceix l entorn urbà actual sobre el sector. 

El regidor d Urbanisme continua explicant que pel que fa a la segona al·legació, 
creu que també es van explicar amb detall les incorporacions de moltes mesures 
de sostenibilitat ambiental que superen les estrictament normatives. Aquestes 
concreten temes com la gestió de l aigua, l estalvi d energia, l administració dels 
residus o els materials i sistemes constructius que s han d utilitzar en aquesta 
construcció. Tant és així que els paràmetres de sostenibilitat i eficiència 
energètica encarregades per l equip de govern al redactor són un valor distintiu 
que ha de garantir en tot moment el manteniment de les condicions de confort 
climàtic per als usuaris. 

Coincideixen en l afirmació d alguna apreciació tècnica que figura a l expedient i 
que està inclosa en el document, que aquest edifici, una vegada construït, 
establirà una referència en matèria d arquitectura sostenible per altres 
equipaments públics futurs a Parets i també fora d ell, possiblement a la comarca. 

Sobre els càlculs que demanen en la segona al·legació el grup del NOPP sobre el 
consum energètic de tot l edifici, entenen que és el projecte de gestió i de 
funcionament de l equipament el que haurà de determinar aquesta estimació de 
les despeses, tenint en compte no només el funcionament ordinari, sinó altres 
serveis que es puguin incorporar a l equipament. 

Respecte a les conclusions creu que són evidents i, per tant, subscriuen la 
consideració que el compliment dels paràmetres de la normativa del Pla general 
d ordenació vigent, així com les disposicions establertes per la modificació del Pla 
general número 3, en l àmbit dels sòls ocupats per la residència per a gent gran, 
queden plenament reflectits en els criteris adoptats pel projecte i fan innecessària 
qualsevol reformulació. 

Subscriuen que el projecte dóna compliment de manera adequada a la normativa 
vigent en matèria d eficiència energètica i, en concret, assegura la viabilitat tècnica 
i operativa dels sistemes de control climàtic passiu allà on les condicions 
particulars d ús ho fan possible i els desestima, com a sistema primari, allà on 
aquestes condicions no ho permeten. 

Més enllà de la subscripció de les conclusions tècniques que es van explicar i 
aclarir abastament en la comissió informativa, l equip de govern se sent segur en 
l aplicació de la norma, ja que tenen els informes tècnics que avalen suficientment 
la decisió d ubicar la residència de dia en aquesta zona, com a decisió política i 
com la millor zona que entenen que ha de tenir la residència per a la gent gran. 
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Intervé el regidor d ERC, el senyor Rigol, i indica que com ja han manifestat 
moltes vegades, el projecte de residència de l equip de govern no és el d ERC, 
bàsicament per la ubicació i per la manera com s han fet les coses. Anteriorment 
van votar en contra. 

S han presentat unes al·legacions del NOPP, que són el motiu del Ple. ERC creu 
que s ha de reconsiderar el projecte, per l exposat en les al·legacions sobre 
l edificabilitat i l ocupació, ja que s hauria de tenir en compte. 

L informe tècnic elaborat pel senyor Ruisánchez, que és la mateixa persona que 
ha redactat el Projecte de la residència, argumenta entre d altres qüestions que la 
residència està inclosa dintre de l article 88.g) del Pla general i, per tant, queda al 
marge de les limitacions establertes a l article 175 del Pla. No obstant això, no 
sempre és així. La residències està definida a l article 88.t), que diu que els 
serveis destinats al tractament o allotjament de malalts també inclou altres 
establiments que presenta una funció social per a la comunitat com poden ser 
casals d avis i centres de dia. Hi ha una contradicció, que caldria resoldre abans 
d aprovar el projecte, per això demana que es retiri el projecte i es consulti a la 
Generalitat i si és necessari que es torni a modificar el Pla general per evitar 
contradiccions. 

El senyor Rigol continua explicant que el problema deriva del fet que l article 
sembla que està redactat expressament per cobrir els esquemes del projecte i 
d aquesta manera evitar les limitacions de l article 175. 

No estan d acord que un equipament d aquestes característiques sanitàries i 
assistencials es posi en el mateix grup que les residències religioses, militars i 
albergs juvenils, per això demana que la residència entri a l article 88.t). S amaga 
la realitat i es podria considerar un frau a la llei. 

Per ERC la residència ha de tenir la consideració de sanitari i assistencial prevista 
a l article 88.t) i en conseqüència són aplicables les limitacions de l article 175. 
Demana que es retiri el projecte i es modifiqui el que calgui per evitar possibles 
dubtes burocràtics. 

El regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que la presentació del 
projecte està suficientment avalat, no només per la persona que l ha redactat, sinó 
pels tècnics de l Ajuntament, que no han redactat el projecte. 

El senyor Lucio Gat arriba a la conclusió que la discussió ha de ser política més 
que tècnica. 

No el sorprèn que els grups de l oposició vulguin que el Projecte de la residència 
dels avis no es desenvolupi sota l equip de govern actual, cosa que pot arribar a 
entendre. De les paraules del senyor Rigol pot arribar a interpretar que no vol que 
es construeixi, ja que ha dit moltes coses, però no ha presentat cap al·legació, 
només ho ha fet el grup del NOPP, ERC només s ha sumat. 

Indica que ERC pot estar tranquil, perquè el projecte reuneix totes les condicions 
legals que requereix, per poder-se desenvolupar. 

Està molt malament i és lleig escoltar els testimonis que en un moment determinat 
els ciutadans els puguin interpretar de manera malsana, per això demana al 
senyor Rigol que sigui més prudent a l hora de fer afirmacions i que les mediti 
millor, perquè no es corresponen en absolut a la veritat. 
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Intervé el regidor d ERC, els senyor Rigol, i respon que el seu grup assumeix la 
majoria absoluta de l equip de govern, i si la residència es tira endavant 
l assumiran i la faran seva. 

El que ha exposat abans és un problema tècnic per després no trobar-se amb 
sorpreses. Si l apartat 88.t) especifica serveis destinats a tractament i allotjament 
de malalts i també inclou altres establiments de funció social i especifica casals 
d avis i centres de dia, entre d altres. És un problema tècnic i els seus tècnics ho 
han mirat i han dit el que ha exposat. ERC ha estat suau en la intervenció i no ha 
fet cap acusació, sinó que és un problema en el qual tot el plenari es pot trobar 
més endavant, no només l equip de govern, i tothom és responsable del seu lloc. 

Demana disculpes si la intervenció se l han pres malament, però és un problema 
que ha vist i la seva obligació és advertir-lo. 

La presidència manifesta que benvinguts els problemes quan es tracta de millorar 
la qualitat de vida dels ciutadans i més en un tema com el de la residència. 

La presidència manifesta sincerament que tenen confiança en els serveis tècnics 
de l Ajuntament. Tant en els serveis urbanístics, que han fet els informes, com els 
jurídics, que avalen que la interpretació feta és totalment ajustada a dret. 

Potser a algun li ha sabut greu que hagin trobat la manera de resoldre els 
problemes. Quan es va fer la modificació del Pla general es va dir que l edifici que 
hi hauria s adaptaria a la tipologia de les necessitats i que la residència hauria 
d estar integrada i adequada a l espai. Aquest component ja ho tenien present i la 
modificació de Pla general ja preveia que els paràmetres d edificació i ocupació 
serien en funció del projecte. 

Els diferents articles del Pla general diuen que hi ha el residencial especial del 
qual la residència en forma part específicament. 

L important és que s ha perdut temps, més d un mes, que possiblement aquest era 
l objectiu d algunes persones, a fi que l equip de govern no compleixi el 
compromís de construir la residència a principis del mes d octubre i ara ERC vol 
que es perdi més temps per una interpretació de si és un equipament comunitari o 
residencial assistit. Queda ben clar que hi ha un ús residencial especial, del qual 
la residència en forma part en els usos que marca el Pla general. 

El senyor Rigol respon que potser per això ERC no ha presentat al·legacions per 
no entorpir, però amb vist el problema que ha exposat i la seva obligació era dir-lo. 

La presidència indica que ERC proposa modificar el Pla, les normatives i tot, cosa 
que trigaria un any per una cosa que no cal modificar en absolut, que ja es va 
modificar per incloure la residència en aquest àmbit i que està fortament avalat 
tècnicament.  

Creu que al darrera del plantejament d ERC hi ha la voluntat de frenar el projecte 
el màxim de temps possible. 

Quan es presenten al·legacions en un projecte, no es pot iniciar el procés de 
licitació de l obra i creu que aquesta és l estratègia que hi havia. 

Demà hi ha Junta de Govern i s iniciarà el procés de licitació de l obra a fi de 
complir el compromís assumit per l equip de govern. Els hagués agradat poder-lo 
fer abans, però l al·legació els ha endarrerit. 
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El Projecte està ajustat als informes tècnics, que avalen les decisions preses en el 
seu moment. 

La presidència continua exposant que algunes de les intervencions no són del tot 
correctes, perquè traspua la sensació que el què es vol és que el projecte no es 
tiri endavant.  

El regidor d ERC, el senyor Rigol, manifesta que aquesta no és la intenció del seu 
grup i vota en contra. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup 
continua mantenint el fet que l equipament és necessari i que està previst en el 
programa de tots els grups polítics. 

En el seu dia ja va manifestar que el projecte presentat no és el de CiU, per això 
han tingut diferències, però mai han posat pals a les rodes a fi que la residència 
tiri endavant. 

No han presentat al·legacions i no volen opinar sobre aquestes, perquè no les han 
valorades ni tingudes en consideració. Les han estudiat i després de conèixer la 
documentació, i sense discutir si estan ajustades a dret o no, desconeixien la 
fórmula, per això no poden opinar al cent per cent sobre la qüestió. 

S abstenen com han manifestat sempre, perquè no han estat d acord mai amb la 
ubicació, han defensat una altra opció, encara que estan d acord globalment amb 
el projecte. Han intentat fer aportacions i no volen entrar més en aquest tema. 

CiU no ha presentat al·legacions i entén que ha de ser el partit que les ha 
presentat qui les defensi. El seu grup les ha escoltat i continuen mantenint el vot 
d abstenció. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup va 
presentar un seguit d al·legacions al projecte de la residència d avis, i prèviament 
farà dues consideracions puntuals. Una relativa a què l expedient no consta 
l informe de l arquitecte, tot i que l han demanat. Hi ha un informe que en la 
capçalera posa Servei de Planificació Estratègica, però després el signa el cap del 
Servei de Planificació Territorial. Hi ha un ball de noms. És necessari l informe de 
l arquitecte municipal, el qual no consta a l expedient.  

La segona qüestió és que, no es recorda exactament en aquests moments si 
l edicte publicat sobre l aprovació inicial ja s obre el termini de presentació de 
pressupostos per a l adjudicació de l obra. Si consta a l expedient seria bo que es 
llegís per comprovar-lo. Per tant, no és correcta l apreciació de dir que el fet de 
presentar al·legacions retarda un projecte, però tant si és així com si no el fet de 
presentar al·legacions és un dret que es té davant de qualsevol projecte i el NOPP 
ho ha exercit, ja que han analitzat el projecte i han vist que tot i que evidentment 
és un projecte polític i d una proposta que tots els grups han defensat en els 
programes electorals de tirar endavant, però sempre un projecte en qualsevol 
administració que es tiri endavant ha de complir sempre la normativa vigent, i no 
es possible pretendre aconseguir un objectiu vulnerant la normativa vigent, per 
molt legítim i necessari que sigui. 

El NOPP no discuteix en les al·legacions la bondat del projecte, que segurament 
la té i que el seu grup ja ho ha dit moltes vegades que estan a favor del projecte. 
Reitera que no discuteixen la bondat del projecte, sinó que les coses es fan tard i 
malament. Tot i que l equip de govern disposa de majoria absoluta i quatre 
regidors alliberats. 
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Les coses es fan tard, perquè ha passat molt temps i s està a pocs mesos de les 
properes eleccions municipals, per això s entén que l equip de govern estigui 
nerviós i vulgui culpar als altres grups de les coses que no ha fet ni complit dins 
dels terminis als que s havia compromès. 

Tots els grups de l oposició van proposar que la residència d avis es construís en 
el Sot d en Barriques que està qualificat d equipament. Si s hagués tirat endavant 
es complien tots els requisits, però l equip de govern no ho va creure així i van 
procedir a modificar el Pla general. Estan en el seu dret i és legítim, però van fer 
una modificació del Pla general, que no preveia la possibilitat de construcció i 
ocupació que hi havia de tenir. 

L equip de govern va qualificar una part de la zona d equipament i una altra 
d espai lliure, quan el que havien de fer, i acabaran fent més endavant amb tota 
seguretat, és una modificació si s aprova el projecte. És a dir, hauran de corregir a 
posteriori i necessàriament la qualificació de tot l àmbit d equipament, perquè sinó 
els paràmetres limitatius de volumetria o d ocupació, que fixa la qualificació dels 
equipaments permet un edifici molt més petit. 

L equip de govern ha perdut dos anys modificant el Pla general i l han modificat 
malament, perquè la modificació del Pla general no corregeix els articles, que 
permeten l ocupació de l espai verd. No ho permeten. S havia d haver fet un canvi 
i qualificar l espai d equipament. 

Segurament quan el NOPP no tingui dret a rèplica l equip de govern els acusarà, 
ja s ha començat a fer aquest discurs, que volen impedir i que no volen la 
residència, que entorpeixen el procediment, però en aquests moments el NOPP 
creu que és l equip de govern qui sembla que entorpeix el procediment, perquè el 
procediment no pot haver estat pitjor. Dos anys modificant el Pla general i a sobre 
en la modificació no rectifiquen els paràmetres que permeten construir l edifici. El 
que ha exposat és el resum de la qüestió. 

No poden dir que no volen discutir aspectes tècnics, perquè s han de discutir 
aspectes polítics i tècnics, ja que l Administració està obligada sempre i en tot 
moment a respectar la normativa i el procediment, perquè si això s aplica als 
particulars, també s ha d aplicar a l Administració. 

La senyora Martí continua explicant que el sentit de l al·legació és molt clar. 
Segons el Pla l ocupació que es permet en planta d edifici és de 1.581 m2, perquè 
l article 175 diu que l ocupació màxima d un espai destinat a equipament només 
serà del 30%. Si el solar que està qualificat d equipament té 5.200 m2, el 30% és 
1.581 m2. L ocupació que proposa el projecte és de 4.521 m2, molt superior al que 
permet la normativa. 

El NOPP no posa en dubte la voluntat del projecte i la necessitat d ocupar 4.521 
m2, que segur que és, només diuen que l Administració ha de complir el Pla 
general, que el mateix equip de govern ha aprovat, modificat i que ha fixat una 
ocupació màxima d equipaments, com és lògic, perquè el solar en ser 
d equipament no es pot ocupar al 100% d un 30%. Per tant, l equip de govern no 
respecta aquests paràmetres i d altres com el sostre, però per no embolicar la 
discussió no els comentarà. Però aquest és el paràmetre més clar que no es 
respecta. 

Després es poden discutir i llegir textualment tots els articles, perquè el NOPP té 
molt clar que no es compleixen els paràmetres. No es pot dir que la residència no 
es considera un equipament, ja que és un equipament. No es pot dir que és un ús 
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residencial especial, perquè no modifica els paràmetres de la qualificació que 
l equip de govern ha aprovat. 

No discuteixen si caldria fer o no un Pla especial, només presenten al·legació 
perquè l equip de govern ha fet la modificació del Pla general malament i ha fet un 
marc en el qual no hi cap el quadre, o sigui que el quadre és més gros que el 
marc, això és el que discuteixen. El quadre ha de ser gros i, per això, en el futur 
s ha de modificar el Pla general, ja que els paràmetres no entren. 

Quan arquitecte municipal diu a l informe que les condicions que estableix la 
modificació del Pla general particulars del programa de residència per a gent gran, 
les que determinen els paràmetres d edificabilitat, ocupació i volumetria i no els 
considerats genèricament del Pla general. Això no ho hauria de firmar un tècnic, ja 
que és greu, perquè la residència d avis ha de complir els paràmetres a més de 
les línies generals que estableix el Departament de Sanitat sobre residències per 
a la gent gran, però també ha de complir el Pla general i no pot dir i no els 
considerats genèricament pel Pla general. 

Pregunta a què fa referència l informe quan diu en quedar l ús residencial especial 
exclòs de les limitacions  

La senyora Martí continua exposant que l ús residencial especial no queda exclòs 
de les limitacions establertes en la qualificació, és a dir, a l article 175, en què diu 
molt clarament: 

Usos que es permeten en l equipament col·lectiu:  Administratiu (la residència 
d avis no és administratiu). Educatiu  (tampoc); esportiu (tampoc); cultural 
(tampoc); recreatiu (tampoc); religiós, cementiri i abastament (tampoc). El que 
queda és sanitari i assistencial. Això ho diu l article 171 en els usos i l article 175 
és molt clar quan diu que l ocupació màxima serà d un 30%, en aquest espai o la 
mitjana del sector a l àrea d actuació si aquesta és menor. Si l ocupació de l entorn 
és menor, serà per sota del 30%, però sinó no. Per tant, hi ha un incompliment 
claríssim. 

És veritat que s incompleix, perquè a la pàgina 3 del projecte, l arquitecte diu 
textualment que el solar i l edificació corresponent queden regulats per la revisió 
del Pla general de Parets del Vallès, que qualifica el sector dins de la regulació de 
sistemes. La parcel·la està qualificada en part a la secció primera del capítol IV 
com a sistema d equipament col·lectiu i en part com a sistema d espai lliure. 

L arquitecte en la pàgina 3 diu perfectament els paràmetres d aplicació. 
Paràmetres que després s incompleixen. 

El NOPP creu que cal una correcció del Pla general. El seu grup no té cap 
intenció d interferir en res. Segurament l equip de govern no ha estat encertat en 
la tramitació i l han fet malament. No han posat els paràmetres que calien. 

Respecte a l altra al·legació que han presentat sobre que el projecte no té un 
estudi de balanç energètic ni bioclimàtic, només hi ha l estudi bioclimàtic d una 
habitació, cosa que no és correcta. 

L Administració sempre ha de ser avantguardista en l aplicació de totes les 
millores possibles. L edifici té molts vidres, molts passadissos, molts espais lliures, 
i no té un estudi de balanç energètic ni bioclimàtic de materials, la qual cosa és 
lamentable, ja que tota Administració que adjudica un edifici d aquestes mides 
necessàriament incorpora l estudi de balanç. No val dir que es posaran plaques 
solars, ja que ha d haver-hi una avaluació de balanç energètic. És a dir, quin són 
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els costos energètics de l edifici, com es climatitzarà i un estudi bioclimàtic dels 
materials que s utilitzen. No es pot dir a les bases que quan s adjudiqui el projecte, 
llavors es discutirà. L Administració no ha de seguir aquesta línia, ja que no és el 
sentit d un projecte d aquesta envergadura. 

La senyora Martí continua explicant que quan es diu que la modificació del Pla 
general ho incorpora, manifesta que la modificació del Pla general repeteix que 
5.271 m2 seran sistemes d equipament comunitari, amb la normativa del Pla 
general corresponent i la resta seran espais lliures. 

En el Pla general no es dibuixa ni es redacta un article que substitueixi tot això, 
només que en el solar no li seran d aplicació els paràmetres del sistema 
d equipament comunitari i d espais lliures. Si la modificació ho hagués dit estaria 
salvat. 

En resum vol posar en evidència la bondat del projecte i la mala tramitació, el 
retard i els incompliments. És espectacular que una Administració amb tants 
recursos incompleixi la seva pròpia normativa. 

El NOPP s absté en la votació si es fa conjunta. Demana votació separada del 
punt de les al·legacions. Si s accepta la votació separada voten en contra de la 
desestimació de les al·legacions i s abstenen en el punt de l aprovació del 
projecte. 

Pren la paraula el regidor d Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que no 
contestarà totes les consideracions tècniques que apunta la senyora Martí, la qual 
té tot el seu dret a fer-les. 

L equip de govern treballa amb la confiança dels serveis tècnics contractats 
justament perquè redactin els informes i els avals corresponents a fi que un 
projecte tingui totes les garanties que s ajusta a la norma i a la llei. 

Als ciutadans de Parets els interessa saber si es construeix o no la residència per 
a la gent gran. Buscar mànigues a l armilla quan no hi ha és una gosadia i 
s intenta posar pals a les rodes. 

El NOPP no pot dir que creu en la bondat del projecte i que estan a favor de la 
residència quan busca elements discordants, quan en realitat no és així. Discutir 
els paràmetres tècnics d un informe és molt difícil. 

L equip de govern ha remarcat la professionalitat de les persones que subscriuen 
les afirmacions en més d una ocasió, i encara que respecti les afirmacions del 
NOPP, aquest grup encara ha de demostrar que té formació per fer totes les 
afirmacions que es contradiuen amb els continguts dels informes. 

El NOPP està en el seu dret en realitzar les discussions tècniques que cregui 
oportunes, però el que interessa al ciutadà és si es construeix o no la residència i 
què pensen els representants polítics del plenari de la residència. 

El senyor Lucio Gat indica que es poden fer moltes interpretacions, i l equip de 
govern fa la seva i les al·legacions presentades fan pensar que per molt que el 
NOPP digui que està a favor de la residència, no és cert. 

L equip de govern creia que el NOPP no volia que la residència es fes sota el seu 
mandat, però ara creu que no la volen. Aquesta és la seva apreciació i ha de 
manifestar-la perquè és el sentiment de l equip de govern. 
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Intervé el regidor d ICV-EA, el senyor Tarrés, i exposarà el criteri i la posició del 
seu grup. No el deixa de sorprendre que tornin a tenir novament la residència 
damunt de la taula. El dia 8 de juny de 2006 es va aprovar el projecte i ara torna a 
estar sobre la taula arran de la presentació de dues al·legacions concretes d una 
força política presentades al final del període d exposició d informació pública. 
Davant de les al·legacions han de veure la posició de cadascun dels grups i, en 
concret, d ICV-EA, que comparteix el projecte des de l inici i la posició és la de 
desestimar les al·legacions presentades. 

Explicarà les raons per les quals desestimen les al·legacions presentades. Hi ha 
tres tipus diferents de raons; en primer lloc, de caràcter tècnic; en segon lloc, 
polític i afegeix un tercer nivell de les pròpies raons d ordre social. 

En moltes ocasions i en discussions bàsicament relacionades amb temes 
urbanístics, tradicionalment i en nom d Iniciativa i com a portaveu no vol entrar, en 
la mesura del possible, en el debat tècnic, perquè assumeix l exigència que per 
qüestions específiques de caràcter tècnic, ja estan els tècnics, i els grups estan 
per fer valoracions polítiques. En aquest cas, i arran de la darrera comissió 
informativa, en què el cap redactor del projecte i l arquitecte de l Ajuntament van 
exposar molt detalladament, curosament i demolidorament en el sentit de 
defenestrar i no considerar les al·legacions, no només les subscriu pel respecte 
tècnic que mereixen les persones que van defensar la posició tècnica, sinó perquè 
l informe aclareix, determina, detalla i entra al fons de les qüestions que s han 
plantejat. 

El debat bàsicament ha girat en la diferenciació del que seria la consideració d un 
equipament sanitari assistencial o un equipament qualificat de residencial 
especial. Tots els grups polítics han tingut l oportunitat de llegir l informe elaborat 
per l equip redactor i llegirà literalment una frase, que és prou il·lustrativa. Fent 
referència a l al·legació que parla de la limitació de l ocupació del sòl es diu 
literalment que l article 88.g) del Pla és taxatiu respecte a l ús residencial especial 
que correspon a aquest programa quan diu que comprèn aquells elements 
constituïts per una pluralitat de persones per a llur utilització col·lectiva sense 
trobar-se adscrits a l ús hoteler ni tampoc al sanitari assistencial. Explicita entre 
comes a continuació tals com residències per a la tercera edat. 

El senyor Tarrés creu que amb més claredat i contundència no es pot dir. 
L informe és clarament explicatiu de per què des del punt de vista que s ha 
comentat en l al·legació queda qüestionada l ocupació, no s ha considerat i s ha de 
desestimar l al·legació. 

Indica que és de mal gust presentar l al·legació tard, encara que sigui dintre del 
termini, ja que diu que no es compleixen els paràmetres i la normativa. No es pot 
dir que no es compleix la normativa quan l informe avala que sí que es compleix. 

S han de dir totes les coses i ICV-EA ha fet una lectura que tota la ciutadania pot 
entendre. Si estan al davant d un equipament que ocupa una part molt 
considerable del sòl, hi ha la realitat d un disseny en planta baixa. Si s ocupa 
menys espai se situaria a l indret un mamotreto de tres plantes, que no respondria 
als criteris d integració de l entorn, que ha volgut inspirar el projecte en qüestió al 
qual s estan referint tota la nit i en multituds de sessions anteriors, amb l excusa 
de parlar de la ubicació. Afegeix que l al·legació queda absolutament contestada 
tècnicament en l informe. 
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Respecte a la segona al·legació referent a l eficiència energètica, no vol entrar en 
detalls tècnics, només vol constatar una realitat tècnica, que és el primer edifici 
públic del municipi concebut amb criteris bioclimàtics, mediambientals, per tant, és 
un projecte emblemàtic. 

Voldria que s haguessin tingut en compte els mateixos criteris quan es va ampliar 
l Ajuntament. A vegades suen bé la cansalada i hagués anat molt bé l aplicació del 
Decret de coeficiència del Departament d Habitatge de la Generalitat. 

El senyor Tarrés continua explicant que és inqüestionable el tema i vol fer una 
valoració política i social. La presentació de les al·legacions i la necessària 
convocatòria d un nou Ple per aprovar definitivament el Projecte, sembla que 
respongui a una intencionalitat obstruccionista d allargar i dilatar el projecte. 
Sembla que hi hagi cert interès en posposar, en aplaçar, en allargar i en intentar 
que les obres comencin el més tard possible i en aquest sentit s ha perdut un mes 
i ara el que han de fer és desestimar ràpidament les al·legacions i començar a 
treballar. No vol pensar que la voluntat sigui evitar que aquest govern iniciï la 
residència al llarg de la legislatura, però les al·legacions dilaten el temps 
innecessàriament i tècnicament injustificat pels motius que ha apuntat i que altres 
grups han compartit. 

Hi ha ordres i nivells d altra mena que cal analitzar, l ordre i el caràcter social de 
l equipament del projecte s ha de considerar en una interpretació plenària i 
política. La residència és un equipament desitjat, volgut, reivindicat, llargament 
demanat, socialment molt necessari i atenent les bondats del projecte i la 
coincidència de la majoria de grups municipals, més enllà del propi govern, que en 
forma part, superat el debat per darrera vegada i com a últim obstacle s ha de 
donar el tema per tancat i s ha de fer, aquest és el propòsit d Iniciativa i els 
companys de govern després d aquest tràmit s han de posar a treballar l abans 
possible i que en la major immediatesa es comencin les obres de la residència. 

Intervé la presidència i aprofita un símil de la representant del NOPP, per dir que 
el quadre de la residència està molt ben emmarcat i en el lloc adequat, perquè és 
una ubicació que es va decidir mitjançant la participació de diferents col·lectius de 
la gent gran i es va recollir la petició de més de 2.000 signatures i es va parlar 
amb els representants per decidir el lloc i precisament els ciutadans van decidir 
que la millor ubicació de la residència és en el sector de Can Serra. 

Es parla de participació, però quan es fa no interessa. Reitera que el lloc de la 
residència es va decidir a través del procés de participació i es van recollir les 
propostes presentades, la qual cosa comporta una modificació del planejament, 
que ha retardat l inici d un equipament tan necessari. 

A la presidència li preocupa de la intervenció de la representant del NOPP el fet 
que  no dóna valor als informes dels tècnics, cosa ja reiterativa. Els tècnics que 
firmen els informes tenen una qualificació tècnica contrastada. Si algun dels 
tècnics que redacten els informes escoltessin les paraules i els tons que s utilitzen 
en moments determinats, per part de la representant del NOPP se sentirien 
desacreditats i ofesos, cosa que li preocupa perquè és un fet reiteratiu. Quan els 
informes no s ajusten al que a un no li interessa diuen que estan malament. I 
aquesta és una tàctica que ja comença a ser reiterativa per part de l oposició i, 
més concretament, dels representants del NOPP. 
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En el Ple del dia 8 de juny de 2006 es va aprovar inicialment el Projecte per a la 
construcció de la residència. Posteriorment es va exposar al públic i cap veí de la 
població ha presentat al·legacions al projecte. 

Es va posar la primera pedra i es va fer una àmplia difusió del projecte i només 
han presentat al·legacions l últim dia els representants del NOPP. Estan en tot el 
seu dret, però van presentar les al·legacions l últim dia sabent que si no s aprova 
el projecte no es pot iniciar el procés de la licitació de les obres. Reitera que les 
al·legacions es presenten l últim dia abans de la Festa Major per entorpir i 
endarrerir l execució de l equipament. 

La presidència indica que cal anar per feina i la Junta de Govern procedirà a la 
licitació de les obres. Esperen i desitgen que s adjudiquin ràpidament a fi de 
complir el compromís adoptat per l equip de govern, i que al mes d octubre es 
portin a terme les obres. Faran tots els esforços perquè així sigui i s iniciï d una 
manera definitiva l equipament tan desitjat per la població. 

Respecte a votar els acords per separat, ha de dir que hi ha una voluntat global en 
els plantejaments i, per tant, l acord s ha de votar globalment. Obre un torn 
d intervencions a fi que cada grup polític manifesti el seu vot. 

ERC vota en contra. 

CiU es manté en el que ja ha exposat i continua amb el vot d abstenció. 

La senyora Martí, del NOPP, indica que el seu grup s absté i vol plantejar una 
qüestió tècnica. El seu grup ha dit que no hi havia l informe de l arquitecte a 
l expedient i que en l edicte es convocava conjuntament la licitació, per tant no hi 
ha cap retard del qual se ls acusa. 

La presidència explica que la residència és un dels eixos estratègics i qui informa 
és el tècnic que té la responsabilitat de coordinar els projectes de l Àrea de 
Planificació Estratègica, i aquest informe està signat pel cap d aquesta l Àrea, el 
senyor Sierra, qui és qui té les competències tècniques per emetre els informes 
corresponents. 

ICV-EA vota a favor. 

El PSC vota a favor i molt il·lusionat de poder iniciar el procés de licitació de les 
obres. 

Les votacions  han estat les següents: 

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

Vots en contra: 1 (ERC) 

Abstencions:  5 (NOPP, CiU) 

Per tant i, 

Vist que el Ple de l Ajuntament en sessió de 8 de juny de 2006 va aprovar el 
Projecte de construcció de la residència i centre de dia de Parets del Vallès 
redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez Capelastegui. 

Atès que l esmentat projecte va sotmetre a informació pública mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 22 de juny de 2006 i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de 27 de juny, així com en un dels diaris de major difusió. 
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Atès que en data 26 de juliol amb registre d entrada 5937 els regidors del grup 
municipal de Nova Opció per Parets han presentat al·legacions al projecte i 
sol·liciten que el projecte es reformuli en el sentit de complir els paràmetres de la 
normativa del Pla general vigent, i que inclogui un estudi de balanç energètic de 
tot l edifici i un estudi bioclimàtic pel que fa als materials a utilitzar. 

Vist l informe de les al·legacions redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez 
Capelastegui, que té el text literal següent: 

INFORME TÈCNIC DE RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE DE 
RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA DE PARETS DEL VALLÈS 

Manuel Ruisánchez Capelastegui, arquitecte col·legiat número 11965-2 del Col·legi d Arquitectes de 
Catalunya, en nom propi i de Manuel Ruisánchez Arquitectes S. L., així com en qualitat de redactor 
del projecte de Residència assistida i Centre de dia de Parets del Vallès, aprovat pel Ple de 
l Ajuntament el dia 8 de juny passat,  

Dóna resposta a les al·legacions al projecte esmentat, presentades per Rosa Martí i Conill, Josep 
Anton Morguí i Castelló i Lluís Cucurella i Monreal, regidora i regidors d aquest Ajuntament, el dia 26 
de juliol de 2006, amb número de registre d entrada 5937. 

En l esmentat document d al·legació es sol·licita: 

A) Que el projecte es reformuli en el sentit de complir els paràmetres de la Normativa del Pla 
General vigent, tant pel que fa a la zona d Equipaments Col·lectius (EC) com Espais Lliures 
(EL1), abans de procedir a la seva aprovació definitiva.  

B) Que el nou projecte inclogui un estudi de balanç energètic de tot l edifici i un estudi 
bioclimàtic pel que fa als materials a utilitzar. 

En relació a aquests dos apartats, s informa com segueix:  

EN RESPOSTA A L APARTAT A

 

Com a criteri general, el Pla General d Ordenació de Parets del Vallès en vigor estableix la 
necessitat de redactar un Pla Especial per a concretar l ús específic en els sòls urbans destinats al 
sistema d Equipaments Col·lectius (EC). 

Tanmateix, la Modificació de Pla General número 3 relativa al canvi de zonificació de zones verdes i 
sistemes, aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en resolució 
de 16 de maig de 2006, té, entre d altres, com a objectiu la delimitació de l àmbit del Parc de Can 
Serra, atenent a la voluntat municipal de dotar l àmbit del parc amb diversos equipaments. 

En aquesta Modificació de Pla General s assigna especificament, per a aquest equipament, el 
programa de residència de gent gran que, segons l Article 88.g del Pla General, correspon a l ús de 
Residencial Especial. 

Els 14.702,0 m2 de superfície de sòl de l àmbit es divideix en dues qualificacions urbanístiques: 
5.271,5 m2 de sistema d equipaments (EC) i 9.430,5 m2 de sistema d espais lliures (EL). 

Atenent al fet que es tracta d un equipament públic, la Modificació estableix que correspon al 
projecte de l equipament determinar l emplaçament concret de l edifici dins l àmbit, amb el doble 
objectiu de permetre, d una banda, certa flexibilitat en la seva composició, en funció de les 
necessitats funcionals del programa, sens dubte complexes; i d altra banda, la seva integració 
paisatgística, d acord amb l informe ambiental annex a la Modificació. 

D acord amb la Llei d Urbanisme, el Pla General i les seves modificacions és jeràrquicament superior 
a un Pla Especial i, per tant, les modificacions introduïdes mitjançant la Modificació de Pla General 
número 3 relativa al canvi de zonificació de zones verdes i sistemes dóna cobertura jurídica a la 
proposta, fent innecessària la redacció de l esmentat Pla. 

Atenent a aquestes condicions, el projecte de residència s empara en els criteris que estableix 
l Article 175.1 del Pla General, on es diu que: l edificació en les àrees d'equipament s'ajustarà a les 
necessitats funcionals

 

dels diversos equipaments, al paisatge

 

i a l'organització general del teixit

 

en 
què se situen . 
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a) Necessitats funcionals. Per a resoldre les necessitats funcionals del projecte s ha comptat 
amb l assessorament dels experts de la Fundació Hospital / Asil de Granollers així com del 
Departament de Benestar i Família. S ha considerat l accessibilitat com a necessitat 
funcional bàsica del projecte, ja que es tracta d un programa on ha de prevaler la facilitat 
de moviments, configurant itineraris adaptats, a l intern del centre i en el seu contacte amb 
l exterior. Ambdues condicions queden àmpliament garantides mitjançant una ocupació 
extensiva però limitada a una sola planta d alçada. 

b) Paisatge. L organització de l edifici mitjançant patis, que permeten una permeabilitat visual 
controlada, ofereix la satisfacció d un contacte de qualitat amb l exterior. Gràcies a 
l obertura de certs patis al futur parc central de Can Serra, així com la solució de cobertes 
verdes, propicien una lectura de l edifici en continuïtat amb l entorn lliure i garanteixen la 
integració paisatgística de l edifici en la zona no urbanitzable de valor agrícola, futur parc 
central de Can Serra. La poca alçada dels edificis fan participar l Avinguda Pedra del 
Diable de l obertura del parc, alhora que l edifici administratiu fa de fita des de l espai lliure. 

c) Organització general del teixit: la volumetria general respon a la necessitat de crear una 
junta entre els diferents teixits urbans

 

que conflueixen en el sector i la zona no 
urbanitzable. D una banda, el projecte proposa un edifici que s organitza en extensió, 
ocupant majoritàriament una sola planta, i que respon al gra petit de l edificació aïllada 
(EA1) al carrer Mercè Rodoreda. D altra banda, el cos d ús administratiu i de personal que 
es disposa en un volum de tres plantes pis situat sobre l accés principal

 

fa l equipament 
partícip de la zona de volumetria específica (OE) de planta baixa i tres plantes pis, a 
l Avinguda Pedra del Diable. Finalment, trobem en la imbricació dels espais lliures amb 
l edificació, resposta a una bona integració amb l entorn, zona de valor agrícola (ZVA) no 
urbanitzable de Can Serra. 

Resultant de l aplicació d aquests criteris, i d acord amb la determinació de la Modificació de Pla 
General número 3, són les condicions particulars del programa de residència per a gent gran les que 
determinen els paràmetres d edificabilitat, ocupació i volumetria i no els considerats genèricament 
pel Pla General. 

En qualsevol cas, el propi Pla reconeix la variabilitat de paràmetres com l edificabilitat en funció de 
l ús al qual es destina el sòl d equipament, indicant orientativament índexs de fins a 1m2/m2

sòl. En 
aquest sentit, el projecte de residència té una edificabilitat de 5.066,6 m2 sobre 5.271,5 m2 de sòl, 
d on en resulta un índex de 0,96m2/m2

sòl. 

D altra banda, el text de l al·legació considera la residència per a gent gran com a ús sanitari
assistencial regulat per l Article 175.5.b del Pla General, que en limita l ocupació al 30%. No obstant, 
i tal com s ha dit, l Article 88.g del Pla és taxatiu respecte a l ús Residencial Especial que correspon a 
aquest programa quan diu que:  

Comprèn aquells elements constituïts per una pluralitat de persones per a llur utilització 
col·lectiva, sense trobar-se adscrits a l'ús hoteler ni tampoc al sanitari assistencial, tals com 
residències per a la tercera edat, asils, llars d avis, residències religioses, internats escolars, 
residències militars, col·legis majors, albergs de joventut, o altres d'anàlegs . 

En quedar l ús Residencial Especial exclòs de les limitacions a les que fa referència l Article 175.2 i 
175.5 del Pla General pel que fa a edificabilitat, intensitat d'edificació o ocupació

 

la determinació 
de la Modificació de Pla General número 3 de permetre que sigui l edifici el que estableixi aquests i 
altres paràmetres, no incorre en cap contradicció amb el text del Pla. 

Per tant, es considera oportú el criteri emprat en el projecte, segons el qual, la determinació del 
valors dels paràmetres esmentats es fa en funció de les necessitats concretes de l edifici de 
residència de gent gran, tal i com indica l esmentada Modificació.  

EN RESPOSTA A L APARTAT B

 

El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l adopció de criteris ambientals i 
d ecoeficiència en els edificis, és l eina normativa que constitueix el marc de referència vigent per a 
l adopció de criteris de sostenibilitat en els edificis, en els àmbits de l ús de l aigua, l energia, els 
materials i sistemes constructius i els residus. 

a) Pel que fa a la gestió de l aigua, el projecte disposa d una xarxa de sanejament separativa 
d aigües pluvials i residuals així com d un sistema de reducció del consum d aigua 
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consistent en la recuperació d aigües grises per a les descàrregues de cisterna, entre 
d altres mesures. 

b) Pel que respecta a l estalvi d energia, es preveu la coproducció d aigua calenta sanitària 
mitjançant plaques de captació solar, així com una millora de les condicions d aïllament i 
regulació tèrmica passiva de l edifici a les façanes que disposen d elements de protecció 
solar adequats a cada orientació

 

i amb l ús d una coberta verda ecològica, que ha de 
permetre garantir les condicions de confort dels espais interiors gràcies a l aportació de 
major inèrcia tèrmica. 

En aquest sentit, la incorporació d un sistema de patis de diversa envergadura a l edifici afavoreix 
la ventilació i el control higrotèrmic de les estances d ús comunitari i privatiu.  

c) En relació als materials i sistemes constructius

 

emprats, l edifici compleix abastament les 
disposicions que estableix el Decret: la coberta enjardinada, el sistema de reaprofitament 
de les aigües grises i pluvials de l'edifici, la ventilació creuada natural de les habitacions, l ús 
d energies renovables per a l aigua calenta sanitària o bé l exigència que, allà on sigui 
possible, els materials de construcció disposin d'un distintiu de garantia de qualitat 
ambiental de la Generalitat de Catalunya o equivalent.  

Correspondrà a la fase d obra exigir la documentació que certifica l adequació dels materials 
al compliment del Decret. 

d) L edifici disposa de lloc adequat per a la ubicació de contenidors per a l'emmagatzematge 
per separat dels diferents tipus de residus, si bé la seva implantació definitiva correspondrà 
a l entitat de gestió de la residència. 

Tanmateix, el projecte executiu incorporarà el preceptiu pla de gestió de residus de la 
construcció, d acord amb la normativa vigent. 

El projecte de residència fa dels paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica un valor distintiu, 
que ha de garantir en tot moment el manteniment de les condicions de confort climàtic per als seus 
usuaris.  

Pel que fa a les habitacions dels residents, aquestes s han considerat amb especial atenció, donat 
que es tracta de les estances més sensibles en aquest aspecte.  

Per raons de disseny i d ús i d acord amb l assessorament de la Fundació Hospital / Asil de 
Granollers

 

les habitacions s han previst lliures de refrigeració artificial a l estiu i dotades de 
calefacció per aparells radioconvectors a l hivern. Per aquest motiu, s ha considerat oportú l estudi 
detallat d un sistema passiu de control climàtic sense recórrer a l aire condicionat, basat en una 
ventilació natural regulable i en el control de la radiació solar directa.  

L estudi ha estat encarregat a un especialista en la matèria i se n adjunta un avanç en el projecte de 
la residència. L estudi complet forma part de la documentació del Projecte Executiu. En treball 
multidisciplinar, s ha dissenyat un sistema que permet garantir les condicions de confort a l estiu en 
les habitacions amb mitjans naturals, sense incórrer en incompatibilitat pel tipus d ús sedentari de la 
peça i fàcilment assimilable en l ús quotidià de la residència. 

En el cas de les diverses sales comunes de la residència, aquesta solució no és d aplicació, donada 
la variabilitat d usos possibles, l ús discontinu que se n fa i la seva alta ocupació potencial. En 
aquestes sales i zones de pas, no és possible garantir les condicions de confort amb els mitjans 
naturals contrastats i, per tant, fa necessària la instal·lació de sistemes de calefacció a l hivern i 
refrigeració a l estiu, dins els paràmetres del Decret d ecoeficiència.  

No és oportuna, per tant, l extensió de l estudi de control ambiental passiu a la resta d àmbits de la 
residència si aquests mitjans no permeten mantenir les condicions d aquests àmbits dins la franja de 
confort. 

En cap cas cal confondre la inclusió d aquest estudi de control ambiental passiu, circumscrit a l àmbit 
de les habitacions, amb els càlculs necessaris per al convenient dimensionat de les xarxes de 
calefacció i refrigeració que han de garantir, per mitjans actius, les condicions de confort climàtic allà 
on els mitjans naturals es manifesten com a insuficients.  

Òbviament, aquests càlculs exhaustius corresponen a la Memòria de les Instal·lacions del projecte 
executiu, lliurat amb data posterior a aquest projecte de residència i tenen per objectiu la justificació 
numèrica de les solucions de calefacció, refrigeració i ventilació adoptades en l esmentat projecte 
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executiu. Aquest procediment garanteix l adequació de la totalitat de l edifici i les seves instal·lacions 
a la Normativa Vigent en matèria energètica.   

CONCLUSIONS

 

Considerem que el compliment dels paràmetres de la Normativa del Pla General d Ordenació vigent, 
així com les disposicions establertes per la Modificació de Pla General número 3, en l àmbit dels sòls 
ocupats per la residència per a gent gran, queden plenament reflectits en els criteris adoptats pel 
projecte i fan innecessària qualsevol reformulació.  

Tanmateix, considerem que el projecte dóna compliment de manera adequada a la Normativa vigent 
en matèria d eficiència energètica i, en concret, assegura la viabilitat tècnica i operativa dels 
sistemes de control climàtic passius allà on les condicions particulars d ús ho fan possible i els 
desestima, com a sistema primari, allà on aquestes condicions no ho permeten.  

Per tot això, es proposa la desestimació de les al·legacions, a les quals es dona resposta en aquest 
Informe Tècnic, i es reitera la validesa dels paràmetres emprats en la Redacció del projecte de 
residència per a gent gran a Parets del Vallès

 

Vist l informe dels serveis tècnics municipals que proposen la desestimació de les 
al·legacions. 

Atès el que disposa l article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació al 
procediment per a l aprovació dels projectes d obres locals ordinàries. 

El Ple de l Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Desestimar les al·legacions presentades pels regidors del grup municipal de 
Nova Opció per Parets al Projecte de construcció de la residència i centre de dia 
de Parets del Vallès, de conformitat amb els motius que consten en l informe de 
les al·legacions que es dóna per reproduït. 

2. Aprovar definitivament el Projecte de construcció de la residència i centre de dia 
de Parets del Vallès redactat per l arquitecte Manuel Ruisánchez Capelastegui. 

3. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.  

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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