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

Caràcter: extraordinari 
Data: 19 de desembre de 2006 
Horari: de 20.45 a 1.05 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 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 

Excusa l’assistència 

Domingo Cepas Muñoz, regidor 
 

Ordre del dia 

1. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació del Pla general d’ordenació 
urbana en l’àmbit del Sector UP-5 Circuit. 

2. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació a l’àmbit de Gallecs. 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla general d’ordenació urbana de 
Parets del Vallès i la seva refosa. 

4. Donar compte de l’acord de la Comissió de Seguiment del Procés de Participació 
Ciutadana en el pressupost municipal de l’Ajuntament. 
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5. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pressupost General i la Plantilla de Personal 
de l'exercici 2007, integrat pel pressupost de la pròpia corporació i del Patronat 
Municipal d'Ensenyament. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de la modificació del Pla general 
d’ordenació urbana en l’àmbit del Sector UP-5 Circuit 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que 
la proposta tracta sobre ampliar el sector industrial de la UP-5, que com saben és l’àmbit 
territorial situat al costat del circuit, entre els terrenys que defineixen el límit del terme 
municipal amb Montmeló, la carretera C-35 i l’autovia C-17, amb l’objecte d’aplicar una 
coherència territorial sobre el sòl urbanitzable industrial d’aquest sector. 

Aquesta ampliació consisteix en incorporar els terrenys per al seu planejament conjunt, 
que com a conseqüència d’un ajust del terme municipal entre Montmeló i Parets, 
promogut pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, es 
va definir com a terme del municipi. 

La proposta manté cessions de quasi el 22% de la superfície entre zona verda i 
equipaments, previstes en el Pla general vigent i que són molt superiors a les cessions 
mínimes fixades per la Llei d’urbanisme, i incrementa la superfície destinada al sistema de 
vialitat d’un 12% a quasi un 18%, atès que la previsió que fa el Pla genera és molt inferior 
a les previsibles necessitats d’aquest futur sector industrial, que en qualsevol cas s’ha 
d’estudiar en el marc del planejament que es realitzi per al seu desenvolupament, cas que 
aquestes hagin de ser superiors. 

D’altra banda, creu que és important esmentar el que ja ha explicat i demostrat sobre 
plànols a les darreres comissions informatives, que amb aquesta operació no 
s’incrementa en absolut l’edificabilitat bruta màxima, amb què aquest sector ja hi contava, 
ja que tot i incrementar l’àmbit de la superfície en 22.400 m2 més, es manté el mateix 
valor d’edificabilitat i es minora com a conseqüència del càlcul proporcional del coeficient 
per metre quadrat d’edificabilitat, que passa de 0,55 a 0,48 m2/m2. 

Amb la proposta, més enllà d’aplicar una certa coherència territorial, com ha dit abans, 
creu que ampliar el sector per recuperar una zona verda com a pública, situada al front de 
la C-35, al davant del circuit, i mantenir el sostre total edificable, sens dubte permetrà 
assolir una millor, i fins i tot diria, una més suau implantació de l’edificació industrial que 
hagi d’anar allà. L’equip de govern està convençut que la seva aplicació també contribuirà 
a millorar la imatge paisatgística d’aquest espai, situat en una zona estratègica que no 
deixa de ser un gran aparador industrial del municipi. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que atès que 
la proposta no incrementa l’edificabilitat i que només es tracta de donar coherència a la 
planificació del sector pel que fa al sòl del municipi de Montmeló, és una modificació 
raonable, per això vota a favor. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que l’objecte de la 
modificació és clar i lògic, ja que cal incloure-hi la modificació de fronteres entre Parets i 
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Montmeló. És un ajust del terme municipal, d’acord amb el Decret 240/2002, i és 
necessari integrar els 22.400 m2 en el Pla, sense que el fet suposi cap increment, cosa 
que queda recollida en la documentació i no s’incrementa l’edificabilitat ni l’ús. 

CiU continua sense compartir, com va manifestar en el Ple de l’Ajuntament 26 de gener 
de 2006, que s’adjudiqui la concessió de la gestió urbanística integrada a canvi de 
l’avançament d’una part molt important de diners per tal de fer front a altres despeses del 
municipi, cosa que és legítima i lògica, però CiU no està a favor perquè suposa, tal com 
va manifestar en el seu dia, una privatització i una externalització de la gestió urbanística. 

Atès el fet exposat i per coherència amb el que van votar en el Ple ordinari de 26 de gener 
de 2006, CiU s’absté. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, agraeix les primeres i les últimes 
consideracions exposades, però vol dir que a l’igual que el senyor Martorell ha manifestat 
la posició adoptada en el seu dia, vol recordar que l’adjudicació s’ha de valorar com una 
gestió del territori de manera privada, però en tot moment l’Ajuntament té el control del 
desenvolupament per fases. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que cal recordar tal com figura en 
algun dels antecedents de la proposta d’acord, que el 4 de març de 2004 es va fer una 
modificació puntual del Pla general per inquivir el territori, que part d’aquest, és de 
terrenys incorporats del municipi de Montmeló. En aquell moment i inexplicablement es 
van descuidar una part, corresponent a 20.000 m2, que s’incorporen avui, en la nova 
modificació del Pla general. Reitera que cal numerar les modificacions. 

El NOPP va discrepar en el seu dia de la privatització de la gestió urbanística en l’àmbit. 
És un fet estrany, que es dóna per primera vegada i no entén que s’adjudiqui la gestió 
d’un sector tan important a una empresa privada. 

El NOPP en el seu dia va valorar que no calia iniciar la promoció en aquest punt, ja que 
és un dels sectors del municipi que té menys activitat. És un dels sectors del municipi en 
què encara es conserva sense cap actuació o molt poques actuacions i activitats. Seria 
més lògic acabar el Polígon de Can Volart. 

La proposta que es presenta és un document que conté algunes errades i previsions 
bastant espectaculars, encara que avui no s’aprovin. 

S’incorpora un espai que s’havia d’haver incorporat en el moment en què es va fer la 
modificació de l’àmbit. 

El NOPP discrepa del fet que en el projecte només s’incorporin espais verds i 
equipaments en una proporció no gaire alta i en canvi l’aprofitament mitjà desaparegui. 
Suposa que hi ha algun tipus d’acord en l’adjudicació definitiva en l’equip gestor. És 
increïble, que hi hagi cessions de vialitat del 17% en comptes del 13%, equipaments del 
8% i no hi ha l’aprofitament mitjà en un lloc, en què els terrenys són de gran valor i que cal 
que el municipi els mantingui en el seu àmbit, ja que són terrenys estratègics, molt ben 
situats i que constituirien una mena de zona franca al municipi. 

El NOPP no comparteix en absolut prescindir de l’aprofitament mitjà. Els plànols tenen 
alguns espais, com el plànol 101, en què s’han esborrat connexions. És increïble que una 
modificació del Pla general, que ha de preveure l’impacte a l’entorn, s’esborrin enllaços i 
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hi hauria de preveure també que ha de passar per la carena propera al circuit. És un 
document incomplet, ja que ha d’incorporar l’estudi d’avaluació ambiental, d’acord amb la 
legislació urbanística de Catalunya i amb la legislació de l’estat que recentment ha entrat 
en vigor, que és la Llei 9/2002, que incorpora una directiva Europea respecte als estudis 
d’avaluació ambiental, que no tenen res a veure amb els estudis d’impacte, la qual cosa 
no preveu. És espectacular el plànol 01, perquè li manca un tros. 

Es fa una aprovació inicial i l’àmbit és de color blau, però si s’incorpora per qüestió d’un 
enllaç. El que ha explicat hauria de constar-hi. 

La senyora Martí continua explicant que ara es té l’oportunitat de veure una mena 
d’ordenació indicativa i és lamentable que els espais verds s’incorporin el més lluny 
possible del municipi com a espais residuals de la carretera. Malgrat que sigui una 
ordenació indicativa és increïble que s’accepti incloure els verds en un document de 
l’Ajuntament com a espais residuals i equipaments el més lluny possible, quan els verds i 
els equipaments han d’estar el més propers possible del municipi. Si hi ha d’estar en un 
altre indret s’ha de justificar, però és inadmissible que l’espai verd sigui un residual 
paral·lel a la via. 

El document és incomplet. No comparteixen les previsions indicatives i tal com van votar 
en el seu dia en l’aprovació inicial de la modificació, avui també voten en contra. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que la valoració del NOPP no és 
objectiva, ja que els espais verds s’estableixen de manera orientativa a l’espai residual de 
la zona. Es col·loquen al davant de la C-17, que està al costat de la Nacional i més 
propera al municipi. 

El senyor Lucio Gat indica que la senyora Martí parla per parlar o critica per criticar el 
document, cosa que respecta, ja que és la visió del NOPP, però no és objectiva, és una 
manera d’interpretar els plànols i les propostes. No vol entrar a discutir aquesta qüestió, 
perquè no val la pena, ja que no es posaran d’acord. 

L’acord sol·licita els informes corresponents als organismes amb competències sectorials. 
Dins de la sol·licitud d’informes, també consta l’informe mediambiental. El procés és 
aprovar la modificació, que incorpora un àmbit en el sector i el procés ha de continuar 
desenvolupant-se. No hi ha res definit i en la documentació que es va facilitar es preveu 
una orientació del que potser aquest espai. 

La presidència manifesta que l’han sorprès algunes de les manifestacions de la 
representant de NOPP, perquè no s’ajusten a la realitat. Són dues formes de veure els 
temes. Es tindrà temps per veure les diferències i no només en aquest Ple. 

Explica que hi ha un 10% d’aprofitament mitjà en el sector, que s’aprofitarà en la gestió de 
la residència i el finançament per equipaments, la qual cosa han dit ja reiterades vegades.  

Aquest és un planejament i la seva ampliació i modificació està dins d’un pla parcial, i per 
normativa és obligatòria la cessió del 10%. Enlloc diu que no s’ha de fer la cessió del 10% 
a l’Ajuntament. 

La presidència manifesta que respecte al tema de la franja són criteris i cadascun pot 
tenir-ne el seu. L’Ajuntament manté el mateix criteri des del Llevant Industrial, enfront de 
l’avinguda de Francesc Macià, que continua pel llac i la zona verda i se situa en la franja 
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paral·lela a la C-35 fins arribar al circuit, amb la voluntat que una gran franja verda 
continuï fins a l’accés al circuit. La zona verda s’ubica paral·lela a la C-35, que és l’àmbit 
que porta cap al circuit. 

La zona verda pretén fer una barrera de pantalla acústica i verda respecte a l’àmbit del 
circuit que es desenvolupi. El lloc més adequat per desenvolupar la zona verda és aquest 
sector, i els equipament s’ubiquen en un dels llocs més propers a la C-35, que és el lloc 
d’accés més directe que tindrà la població quan es desenvolupi. 

La presidència continua explicant que no és una privatització. Ja van comentar que 
l’Ajuntament sempre porta la tutela de la gestió que es desenvolupi. El NOPP ho entén 
com a privatització i l’equip de govern com a gestió més ràpida i eficaç pel fet que tingui 
lloc un desenvolupament integral del procés. Afegeix que seria una privatització si 
l’Ajuntament no portés cap control, ni cap figura d’ordenació, ni cap altre paràmetre 
urbanístic que no passés per l’aprovació dels òrgans competents com el plenari i d’altres 
òrgans pertinents de l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’informe mediambiental ha de dir que consta a l’expedient l’informe de 
sostenibilitat mediambiental de la modificació del Pla general de Parets del Vallès 
corresponent al Sector Circuit. Quan s’aprovi inicialment es demanarà l’informe 
corresponent a Medi Ambient a partir de l’informe de sostenibilitat ambiental. 

La presidència indica que el NOPP deu mirar assumptes diferents, o no demana o 
consulta la documentació, ja que l’informe mediambiental consta en el document que es 
porta a aprovació. 

No sap on ha vist el NOPP el tema del 10%, però reitera que per normativa i per llei hi ha 
un 10% d’aprofitament i és un dels temes prioritaris de l’Ajuntament, ja que ajudarà 
aconseguir alguns dels equipaments i les inversions del municipi o buscar una concessió 
administrativa d’aquest sòl per mantenir el patrimoni. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és veritat que hi ha hagut 
una privatització del polígon. No havia passat mai que s’adjudiqués la gestió a una 
empresa privada, per tant és una privatització. No saben si hi ha un control, en principi 
entén que sí, que l’equip de govern el practica, però en tot cas hi ha una privatització de la 
gestió. 

D’altra banda, l’equip de govern no entén al NOPP en el tema de l’estudi ambiental, 
perquè s’ha de sotmetre a informació pública l’avaluació ambiental, no l’informe de 
sostenibilitat, ja que és un altre tema, és una normativa nova que ha entrat en vigor 
d’acord amb una transposició d’una directiva Europea i si això no s’incorpora s’incomplirà 
en un defecte de forma, perquè aquesta llei és un Reial decret vigent a tot el territori i és 
un estudi d’avaluació ambiental i no l’informe de sostenibilitat, per això entenen que no hi 
és, potser estan equivocats, cosa que ja es veurà en el desenvolupament del tema. 

Respecte a l’aprofitament mitjà, ha de dir que la modificació no el preveu i hi hauria de 
ser-hi, hi hauria d’haver una superfície que reflectís l’aprofitament mitjà. Un altre tema és 
que després l’equip de govern opti per vendre l’aprofitament mitjà, com ha passat amb 
altres solars, lamentablement per al patrimoni municipal i per al poble. 
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La senyora Martí reitera que l’aprofitament mitjà no hi és en la modificació i la fitxa tècnica 
i l’hauria de recollir. Pregunta on és l’aprofitament mitjà, quan val, qui l’ha valorat, si és 
que hi ha una valoració econòmica. 

Només hi ha un 17% de vials i un 13% de verd, que per cert disminueix la superfície de 
verd, ja que en la primera modificació era del 15%. L’equipament també disminueix 
segurament perquè es manté i s’augmenta la superfície. 

La senyora Martí reitera que el verd i l’equipament mitjà disminueix, ja que el verd en la 
primera aprovació era d’un 15% i ara passa al 13,32%. L’equipament estava al 9,34% i 
ara passa al 8,29%. L’aprofitament mitjà no hi surt. 

Pel que fa al verd, ha de dir que és molt fort que es digui que es continua amb el mateix 
criteri de l’avinguda de Francesc Macià. Es tenen les idees molt poc clares, perquè 
l’avinguda de Francesc Macià és un carrer i ara parlen de la Interpolar. Si es manté el 
criteri com a mínim s’hauria de retirar de la franja d’afectació. No es pot dir que és el 
mateix, perquè es diuen de molt grosses, ja que significa que no es distingeixen els nivells 
de vialitat, ja que l’avinguda Francesc Macià és un carrer i, per tant, el verd és important 
que arribi arran i no té zona d’afectació i això és una Interpolar que té una zona 
d’afectació que no és edificable. 

La zona d’afectació s’ha separar com en el Llevant Industrial que es va separar per l’eix 
del Besòs. En aquest cas hauria d’haver una franja de reserva perquè es parla de 
diferents nivells i categories d’infraestructures. Si després d’aquesta franja d’afectació de 
la Interpolar hi hagués el verd estaria bé, però aquí es vol fer una cosa molt lletja, al 
menys a la proposta. Es vol comptar com a verd la franja d’afectació, la qual cosa és molt 
greu que es digui obertament, pensant que les persones que estan escoltant no tenen 
suficient informació per distingir el diferent nivell de categoria de vialitat quan es parla de 
la Interpolar i quan es parla de l’avinguda de Francesc Macià. 

La presidència indica que l’equip de govern té les idees clares, possiblement el NOPP no 
s’ha llegit el document. En la primera aprovació hi havia 26.686 m2 de verd i en aquests 
moments la zona verda continua tenint la mateixa superfície, o sigui que no es disminueix 
la superfície. Indica que també l’aprofitament mitjà augmentarà, ja que s’ha ampliat el 
sector amb més metres, abans aquest sector hi havia 177.892 m2 i ara amb aquesta 
modificació passa a 200.000 m2. La senyora Martí intenta barrejar els conceptes i quan es 
porti a terme el Pla parcial del desenvolupament del sector s’ubicarà l’aprofitament mitjà. 
Pregunta a la senyora Martí on ha vist que en una modificació del planejament s’hagi 
d’ubicar l’aprofitament mitjà, ja que és en el Pla parcial on s’ha fixar la ubicació de 
l’aprofitament mitjà. 

La presidència vol que quedi clar que l’aprofitament mitjà hi és i hi serà, ja que és una 
obligació urbanística. Pel que fa a la zona verda i d’equipaments, explica que és cert que 
disminueix en percentatges, però manté la superfície inicial de la proposta. Per tant, no hi 
ha una disminució, sinó que manté la superfície de les zones verdes i equipaments. 

L’equip de govern creu que la franja proposada és on s’ha de desenvolupar per crear una 
barrera i un lloc de continuïtat des del circuit fins a l’entrada del municipi. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que el debat ha estat viu i intens 
i s’han vist contraposades algunes visions. 
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En nom del seu grup i com a membre de l’equip de govern defensa la interpretació, que 
és la única possible. El regidor d’Urbanisme ha explicat suficientment i ha acabat de 
recolzar amb les intervencions de l’Alcaldia l’objecte de la modificació puntual. Es tracta 
d’ajustar l’àmbit del circuit als límits de la carretera C-35 i en diverses ocasions s’ha 
reiterat la superfície de la qual es parla. Aprofita la intervenció per recordar que es 
proposa passar dels 178.000 m2 inicials a gairebé 200.000 m2, per tant es tracta d’una 
incorporació important i significativa. Recorda que quan es va discutir el tema estaven 
molt per damunt del que marca i preveu la Llei d’urbanisme, la qual cosa cal remarcar. 
D’altra banda, s’incorporen metres en una quantitat important de vialitat, però el més 
important és que l’edificabilitat bruta en cap cas canvia i es manté la mateixa, cosa prou 
significativa. 

És una zona que té una gran potencialitat per al desplegament industrial del municipi. És 
una zona extraordinàriament ben comunicada, de gran valor per al municipi. El seu 
desenvolupament futur ha de contribuir no només a ajudar a desplegar el teixit industrial 
del municipi, sinó també que es derivarà de creació de llocs de treball i la implantació 
industrial futura redundarà en la generació d’ocupació. Lluitaran perquè sigui una 
ocupació de qualitat i que contribueixi a una major cohesió social del municipi. Tots saben 
de quin lloc es tracta. Saben que és una zona especialment sensible, perquè té un elevat 
desnivell i, per això, és molt positiva alguna de les ubicacions dels espais verds. On estan 
ubicats, tot i que parla d’uns plànols preliminars i quan es faci el Pla parcial es 
concretaran, però en principi se situen de tal manera que la imatge del conjunt paisatgístic 
de la zona és el més tou possible i les futures construccions industrials tenen el menor 
impacte possible en el territori, i la proximitat del circuit pot esdevenir com una pantalla 
que ajudi a frenar l’impacte acústic que genera el circuit de velocitat. 

Conclou la intervenció recordant que volen mantenir un sostre a una disposició que no 
tingui gaire impacte, que millori paisatgísticament el sector al qual s’havia previst 
inicialment i passar de 178.000 m2 inicials a gairebé 200.000 m2, que provenen de 
Montmeló i permeten un aprofitament mitjà de 20.000 m2. A ningú se li escapa que és un 
percentatge amb un valor important i que han de veure com reverteix en el patrimoni del 
municipi, sigui patrimoni en sòl o social. En aquest sentit, el vot d’ICV-EA és a favor de la 
proposta, amb el compromís que treballaran perquè sigui viable i per aconseguir les 
finalitats esmentades. És un compromís de futur per al qual continuaran treballant. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 2 (CiU) 

Per tant i, 

Atès que mitjançant Decret 248/2002, de 22 d’octubre, el Govern de la Generalitat va 
aprovar l’alteració parcial dels termes municipals de Montmeló i Parets que incorporava 
en el municipi els terrenys que limitaven amb el Sector Circuit i la carretera C-35. 

Atès que en data 4 de març de 2004 el Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès va 
acordar l’inici de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per tal de 
classificar els terrenys incorporats al municipi de Parets del Vallès. 
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2005 es va aprovar 
desenvolupar el Sector Circuit mitjançant la concessió de la gestió urbanística integrada 
en la modalitat de cooperació. 

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de gener de 2006 es van aprovar el plec 
de clàusules econòmiques administratives i tècniques que han de regir la concessió de la 
gestió urbanística, en les quals s’establia que un cop iniciat l’estudi del planejament, els 
tècnics municipals podien proposar al concessionari la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació. 

Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana redactada per 
l’arquitecte Carles Doñate, que incorpora l’Estudi de sostenibilitat ambiental. 

Atès que s’ha sol·licitat a l’òrgan ambiental  que determini l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius, i principis ambientals aplicables. 

Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals. 

Vistes les disposicions que regeixen la tramitació de les modificacions puntuals del Pla 
general d’ordenació i el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 

Atès el que disposa l’article 83 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text 
refós de la llei d’urbanisme. 

Atès que l’article 22 en relació amb el 47 de la Llei de bases de règim local disposa que 
l’aprovació dels instruments de planejament general requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit 
del Sector UP-5 Circuit, redactada per l’arquitecte Carles Doñate.  

2. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit del Sector 
UP-5 Circuit a informació pública durant 45 dies, mitjançant la publicació en el BOP. 

3. Sol·licitar informe dels organismes competents per raó de les seves competències 
sectorials, concedir audiència als municipis de Granollers i de Montmeló, i efectuar les 
consultes referents a l’informe ambiental a les administracions afectades i al públic 
interessat. 

 

2. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de la modificació puntual 
del Pla general d’ordenació a l’àmbit de Gallecs 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que 
tal com diu la disposició final primera del Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Actur de 
Santa Maria de Gallecs, que determina que els municipis inclosos dins d’aquest pla 
hauran d’adaptar el contingut del planejament general a les seves determinacions, aquest 
acord  proposa l’aprovació provisional de la modificació del Pla general, a fi i efecte de 
donar cobertura legal a allò que ja van impulsar el passat 22 de setembre de 2005 i que 
s’ha sotmès a la informació pública corresponent i no s’ha formulat cap al·legació. 
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Creu que els diferents processos administratius que ha comportat la situació de Gallecs, 
tots, d’alguna manera o d’una altra, han tingut l’ocasió de manifestar la satisfacció al 
comprovar que el futur de Gallecs s’enfoca cap al camí correcte. El camí que tots 
desitjaven, que era la no intervenció urbanística en aquest parc i la desaparició definitiva 
d’amenaces territorials de planejaments no desitjats, que en més d’una ocasió han fet 
patir. 

Creu també que cada vegada que donen un pas endavant sobre la voluntat majoritària i 
general del que es vol que sigui Gallecs, han d’aprofitar l’ocasió per felicitar-se i celebrar 
que aquelles velles reivindicacions, avui ja veuen el seu horitzó gràcies a l’esforç 
d’algunes administracions públiques, entre les quals es troba l’Ajuntament de Parets i, 
sobretot, a les importants iniciatives del moviment social i ciutadà, que també ha tingut un 
paper cabdal en aquest tema. 

La redacció d’un pla per a la recuperació i la millora del paisatge de Gallecs, que entén 
que haurà d’encarregar el recentment constituït Consorci de Gallecs, tal i com determina 
la normativa sobre la definició del que és un sistema general d’espais lliures de caràcter 
supramunicipal, creu que també ajudarà a contemplar aquest espai com el parc natural 
que tantes vegades i tanta gent van somiar. 

Intervé el representant d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que està d’acord totalment amb 
el Pla, però la proposta manté una reserva de sòl per a la Via Interpolar, de la qual cosa el 
seu grup està totalment en contra, encara que saben que estan obligats per disposicions 
superiors, no s’ha de deixar passar l’ocasió per reivindicar que no es faci aquesta via, 
perquè és innecessària i volen deixar clar un cop més la voluntat d’ERC de preservar 
Gallecs al màxim, per aquesta raó s’abstenen. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, aprofita el torn de rèplica per agrair al senyor 
Paulí aquesta reivindicació que segurament es tornarà a repetir en el punt següent, 
perquè l’equip de govern està totalment d’acord amb l’apreciació de la Interpolar, que 
condiciona la visió i el futur que determinava la seva exposició sobre el que es vol que 
sigui Gallecs. 

El senyor Rigol indica que aquest tema encara no està tancat fins que no s’esborri la 
Interpolar del Pla general de Gallecs. 

Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que aquest és un 
tema del qual han parlat i totes les forces polítiques i han manifestat les seves posicions. 
Tots estan d’acord que és necessari el Pla general d’ordenació de l’àmbit de Gallecs i han 
defensat que quedi palesa d’una manera constant la seva preservació. 

Avui queda clar que ja s’ha parlat i comentat tot això i no cal tornar a recalcar el mateix. 
Senzillament avui es porta el Pla general d’ordenació de Gallecs, que fa necessari 
modificar d’una manera puntual el Pla general de Parets, cosa lògica, perquè s’ha 
d’adaptar, ja que la disposició final del Pla director urbanístic de l’Actur de Santa Maria de 
Gallecs obliga tots els municipis inclosos a fer-ho, ja que és el primer pas per formalitzar 
de manera oficial el gran parc i la illa verda que és el pulmó verd de Gallecs. 

No s’han presentat al·legacions, fet que dóna un suport i una validesa molt més gran, ja 
que tothom dels diferents àmbits i colors estan totalment d’acord. Si es cenyeixen a això i 
no es fa més fusta del tema, que és el que espera, ja que és una qüestió de la qual s’ha 
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parlat molt, ara es té lloc el formulisme legal que es requereix, que es porta al Ple i que 
estan totalment d’acord i hi votaran a favor. 

El senyor Martorell indica que el que s’ha dit ja és història i no barrejaria la viabilitat en 
aquest tema. És cert que la Ronda Interpolar està marcada i serigrafiada i no es pot 
treure, perquè forma part del Pla d’infraestructura de carreteres, que és molt més ampli, 
en què per desgràcia Gallecs està al mig, la qual cosa serà motiu i fruit d’un altre debat, i 
hauran de treballar molt perquè l’impacte sigui el menor possible, però tot això està per 
veure. 

En aquests moments la proposta està damunt de la taula. Abans eren uns qui governaven 
la Generalitat de Catalunya i ara són uns altres i no entraria més en aquest tema, només 
a la part legal que es porta avui, que és l’aprovació provisional, que obliga a Parets com a 
municipi i tots els municipis inclosos a adaptar-se al Pla de Gallecs. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta amb tots els respectes, que no cal 
fer fusta d’aquests temes, però tampoc cal aigualir la festa. Ja ha dit que els avanços que 
es puguin donar en aquest sentit s’han de celebrar. Cada vegada que es dóna un pas i 
aquest és un, s’ha de celebrar, perquè han estat molts anys, en què moltíssima gent, 
entitats i societats civils han reivindicat una situació com la que s’està produint, amb el 
procés de moltíssimes aprovacions. Si el senyor Martorell creu que és un simple 
formulisme, el senyor Lucio Gat també el subscriu, però cadascú ha de manifestar la 
sensibilitat que cregui oportuna en el Ple en el moment que s’aprova o es dóna un pas 
endavant en temes com el d’avui. 

El senyor Martorell manifesta que CiU no vol donar cap tipus de consell. És totalment 
legítim que el senyor Lucio Gat i altres forces polítiques facin plantejaments, però reitera 
que Gallecs és un tema del qual han parlat, i tots estan contents que es doni aquest pas 
legal, que és el que s’està donant ara. Una vegada més s’han de felicitar, ja que l’acord 
dona peu a què sigui una realitat des del punt de vista legal. 

El senyor Lucio Gat indica que el senyor Martorell ha vingut una mica al seu terreny en la 
felicitació de tots plegats. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup va 
votar a favor en l’aprovació inicial. Avui també estan a favor de l’aprovació provisional, 
perquè és un pas més dins de la tramitació, tot i que ha estat un procés molt llarg, 
complicat i difícil i que pel camí s’han perdut unes quantes plomes. 

El NOPP inicialment no ha estat d’acord amb la globalitat del Pla director, perquè creu 
que Gallecs s’ha de conservar íntegrament, cosa que no ha fet el Pla director, sinó que ha 
continuat escapçant una part de Gallecs, que no afecta al terme municipal de Parets, però 
sí al conjunt de les zones industrials de Santa Perpètua i les zones d’industrials de Palau, 
en què el Pla director va preveure i va dedicar molt espai. En el seu dia ja ho van 
lamentar. Avui no és objecte aquesta qüestió, però en tot cas ho vol dir per recordar 
l’evolució que s’ha produït en la tramitació i que tots han perdut en el procés moltes 
plomes, perquè s’ha reduït l’àmbit. 

L’aprovació provisional del sòl no urbanitzable és un pas més amb el qual estan d’acord i 
els agradaria que s’assolís l’aprovació definitiva. Esperen que tots els tràmits continuïn bé, 
encara que s’ha interposat un recurs en la tramitació, però en tot cas estan d’acord amb 
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l’aprovació provisional i que s’inclogui aquest sòl com a no urbanitzable tal com va ser en 
l’aprovació inicial. 

El NOPP entén que aquesta protecció s’ha d’estendre àmpliament sobretot en les 
activitats socials que es desenvolupen en el territori, que hi ha moltes, com per exemple 
pel que fa a Parets està Can Jornet i és important que es reflecteixi en la normativa la 
protecció d’aquests espais i no només de l’espai físic i paisatgístic, sinó també de les 
activitats socials que es puguin desenvolupar. 

No només s’ha de protegir el territori, sinó a les persones i l’activitat social que es 
desenvolupi. Espera que no es visqui un altre exemple com el de l’àmbit territorial de 
Mollet que han eliminat la pista d’aeromodelisme. No és el cas de Parets, però s’ha 
produït en l’àmbit del sòl de Gallecs. El NOPP entén que això causa un perjudici important 
en l’activitat social i no és el més encertat retirar l’esmentada activitat. Amb això volen dir 
que s’ha de protegir l’activitat social i pública que s’hi desenvolupi, perquè a més de les 
pròpies activitats hi ha persones que viuen en l’esmentat territori. 

El NOPP està en contra que aparegui la Interpolar, és un tema que surt reiteradament, i 
que afecta clarament l’àmbit de Parets, tot i que en algun dels documents anteriors no s’hi 
havia dibuixat, però en aquest sí que hi és. És una determinació que s’imposa des de 
Carreteres i malgrat que estigui en el document, el NOPP votarà a favor tot i les reserves 
realitzades respecte a què cal preservar les activitats. S’ha de pensar seriosament en un 
futur i recollir-les d’una forma que ofereixin garanties suficients per als que les estan 
practicant. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que és una reflexió encertada 
incorporar la protecció social de les activitats que es desenvolupen, perquè el parc és viu, 
i es desenvolupa una activitat agrícola, que s’ha de protegir. D’altres també es 
desenvolupen en l’àmbit rural i estan més abocades a l’oci. Aquesta reflexió s’ha de 
traslladar al recent constituït Consorci, perquè administri com a tal i faci les propostes en 
aquesta direcció i en aquest sentit. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, exposa que el Pla director urbanístic de l’Actur de 
Santa Maria de Gallecs aprovat a l’abril de 2005 ha suposat un tomb important i radical 
per a la preservació de Gallecs. Sense entrar en discussions històriques que s’han 
mantingut en altres ocasions a nivell polític, certament tots són conscients que tenen un 
document que per primera vegada dóna una via de solució a un tema endèmic que és la 
preservació de Gallecs. 

El seu grup lamenta que de les 1.400 hectàrees inicials, després dels anys, gràcies a la 
mobilització ciutadana i a la lluita del conjunt de la ciutadania per a la preservació del 
territori s’hagi arribat a conservar només això, perquè per desgràcia algunes entitats, fins i 
tot de caràcter municipal han decidit ocupar l’espai en virtut de la qualificació urbanística 
que hi havia que és de sòl no urbanitzable, per tant, ara que es té l’espai, encara que 
reduït, s’assegura la preservació i s’han de fer els passos necessaris i la tramitació 
pertinent, perquè el Pla General d’Ordenació de Parets incorpori la nova qualificació del 
sòl. 

Avui és un dia d’alegria en aquest sentit, ja que per primer cop es proposa l’aprovació 
provisional, que aviat es convertirà en definitiva. La qualificació d’urbanitzable no 
programat que tenia històricament pot desaparèixer definitivament. 
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El senyor Tarrés continua explicant que queda com a element negatiu la reserva viària la 
de la Via Interpolar que creua i trinxa pel mig el territori. Hi haurà ocasió de tornar a parlar-
ne. Lamenta que la via hi sigui, cosa que no comparteix en absolut i quan el Pla de 
carreteres es defineixi, serà un dels cavalls de batalla importants. 

Parets té un espai perimetral petit de 69 hectàrees i les diferents administracions que hi 
ha hagut sempre han treballat per a la seva conservació i preservació absoluta. 

Parets a més de l’esmentat enclau té tres llocs molt significatius com Can Jornet, la Torre 
de Malla i Can Vila, que desenvolupen alguna activitat social important. ICV-EA vol que 
aquest espai es conservi en el seu conjunt i que es mantingui el component inicial 
d’activitat agrícola, que incorpori de la millor manera possible les activitats de caràcter de 
difusió ambiental que permetin conservar l’equilibri mediambiental i, en definitiva, si hi ha 
alguna activitat social lligada a aquests paràmetres també la defensarà. Avui s’està 
arribant a la solució perfecta per a una bona protecció de l’espai. De tota manera la pista 
d’aeromodelisme no sembla una activitat mediambientalment gaire aconsellable per 
aquest espai, tal com han dit els biòlegs. 

La presidència indica que li sap greu l’abstenció del grup d’ERC, perquè avui es dóna 
forma a una vella reivindicació històrica, classificar el sòl de Gallecs com a sòl no 
urbanitzable dins d’un Pla director que preveu la seva incorporació en el Pla d’interès 
natural. 

Aquesta ha estat una llarga reivindicació, una lluita de les administracions, de la societat 
civil, dels grups socials, ecològics i cívics, i de tots els ajuntaments que en formen part de 
l’àmbit del sector de Gallecs, per arribar a aquest punt. 

Indica que el Consorci de Gallecs ja es va constituir i que el règim jurídic de la 
classificació del sòl és de sòl no urbanitzable, després de molts anys de tenir sòl 
urbanitzable. En aquests moments es vol avançar en la línia ja definitiva de la preservació 
i classificació de l’espai i que el consorci treballi en la preservació dels valors paisatgístics 
ambientals i socials de l’àmbit de Gallecs. Avui ha de ser un dia de satisfacció i felicitació 
per a totes les persones, grups i administracions que han treballat al llarg dels anys per 
aconseguir la preservació de Gallecs. 

L’Ajuntament de Parets al llarg de tots aquests anys ha mantingut sempre una coherència 
respecte a la voluntat política i social del sòl, i defensa la preservació i que les activitats 
que es desenvolupin i que s’han desenvolupat sempre han estat d’acord amb aquest 
plantejament. Activitats agràries o activitats socials per a la preservació d’aquest espai. 
Avui és dóna un pas previ per a l’aprovació definitiva de la classificació del sòl. És una 
satisfacció per a tothom el fet que de posar sòl no urbanitzable com a classificació del sòl 
en l’àmbit de Gallecs. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 15 (PSC-PM, ICV-EA, NOPP, CiU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (ERC) 

Per tant i, 
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Atès que en data 25 de febrer de 2004 el Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès va 
acordar l’inici de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, per tal 
d’adaptar-lo al Pla director urbanístic de l’Actur de Santa Maria de Gallecs.  

Atès que mitjançant Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de  29 
d’abril del 2005 es va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de l’Actur Santa 
Maria de Gallecs, als termes municipals de Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i 
Reixac, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. 

Atès que la disposició final primera del Pla director urbanístic de l’Actur de Santa Maria de 
Gallecs estableix que els municipis inclosos dins de l’àmbit territorial d’aquest Pla han 
d’adaptar el planejament urbanístic general a les seves determinacions. 

Atès que el Ple de 22 de setembre de 2005 va aprovar inicialment la modificació puntual 
del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit de l’Actur de Santa Maria de Gallecs, 
redactada per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals, el senyor Xavier Gadea i 
Borguñó, que l’adapta al contingut del Pla director urbanístic. 

Atès que l’esmentat acord ha estat sotmès a informació pública, mitjançant la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de 8 d’octubre de 2005 i en el Periódico de Catalunya 
de 30 de setembre de 2005. 

Atès que en l’esmentat termini no s’ha formulat cap al·legació. 

Atès que en data 18 d’agost de 2006 el Departament de Medi Ambient i Habitatge en va 
emetre informe favorable . 

Vist l’informe redactat pel cap del Servei d’Urbanisme en data 21 de novembre de 2006. 

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

Atès el que disposa l’article 83 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei d’urbanisme. 

Atès que l’article 22 en relació amb el 47 de la Llei de bases de règim local disposa que 
l’aprovació dels instruments de planejament general requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana a 
l’àmbit de l’Actur de Santa Maria de Gallecs, redactada per l’arquitecte dels serveis 
tècnics municipals, el senyor Xavier Gadea i Borguñó, que l’adapta al contingut del Pla 
director urbanístic. 

2. Sotmetre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit de l’Actur 
de Santa Maria de Gallecs, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè 
procedeixi a aprovar-la definitivament. 

3. Notificar el present acord als interessats que constin en l’expedient. 
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3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional del Pla general d’ordenació 
urbana de Parets del Vallès i la seva refosa 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que 
l’objecte del present document és donar compliment al contingut de la Sentència de la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, per tal de sotmetre a informació pública les modificacions del document 
d’aprovació definitiva del Pla general de Parets del Vallès, que han estat considerades 
com a substancials respecte al document d’aprovació inicial. 

Ha transcorregut el termini d’informació pública i un cop resoltes les al·legacions s’ha 
procedit a redactar un Text refós del Pla general d’ordenació, en què s’incorporen les 
modificacions puntuals tramitades i aprovades definitivament fins a la data, per tal que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme procedeixi a l’aprovació de l’esmentat Text refós. 

Aquest tema s’ha explicat àmpliament i generosament en la darrera comissió informativa, 
amb un plànol que ajuda a entendre i comprendre la situació. 

Val la pena esmentar que l’Ajuntament de Lliçà de Vall va formular un recurs contenciós 
administratiu contra la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, que donava la conformitat al 
Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès, tramés per 
aquest Ajuntament en compliment de l’acord de l’aprovació definitiva de 14 de novembre 
de 2001, que sol·licitava que es declarés la nul·litat de les previsions contingudes en la 
revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès, en relació amb la creació i el 
traçat de la Ronda Nord prevista en la revisió. 

El Ple de l’Ajuntament de Parets, en sessió d’1 de març de 2001, va aprovar inicialment la 
revisió del Pla general d’ordenació urbana, i incorpora en les seves determinacions, no 
tant una alternativa al traçat de la Via Interpolar, sinó el plantejament d’una trajectòria 
nova, que recondueix la circulació de travessies que provenen de Sabadell i de tots els 
polígons industrials de la façana de Lliçà de Vall i evitar trànsits interiors conflictius dintre 
del municipi de Parets del Vallès. 

Respecte a la Via Interpolar és innecessària i que per responsabilitat i criteri d’un àmbit 
que va més enllà del local sempre han intentat entendre, fer aportacions i buscar una 
solució al que pretén la Via Interpolar. 

No neguen que la Ronda Nord pot ajudar a què no tingui sentit la Via Interpolar, que 
Carreteres obligua a dibuixar-la en el Pla general d’ordenació de Parets. La Ronda Nord 
és una via que ajuda a evitar el trànsit conflictiu que genera la façana del polígons 
industrials de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. A més de la Ronda Nord han de tenir lloc 
altres intervencions en les vies existents, com el desdoblament de la comarcal 355 o 
altres fórmules que ajudin a què la Via Interpolar tingui encara menys sentit. Aquest 
plantejament és més raonable que la Via Interpolar, ja que la via divideix el territori, el 
parteix per dos i condiciona d’una manera claríssima les expectatives de la zona de 
Gallecs. 

A continuació el senyor Lucio Gat llegeix la part resolutiva de la proposta d’acord. 
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El representant d’ERC, el senyor Rigol, exposa que en el Pla que es presenta hi ha punts 
amb els quals hi està d’acord i d’altres que està totalment en contra. El seu grup s’ha 
centrat en el tema urbanístic que és el que els comporta estar en contra. 

Aquesta aprovació impulsa un model de poble que no comparteixen, amb un creixement 
desmesurat de la construcció, que ve acompanyat d’uns increments en serveis i que 
genera problemes de mobilitat i sostenibilitat. Sembla que quants més habitants tingui 
Parets millor. Creuen que això és un error de plantejament i que l’únic que farà és diluir la 
identitat i convertir el poble en una ciutat dormitori de l’Àrea Metropolitana, cosa que 
s’aconsegueix portant tanta gent de cop. 

El finançament dels ajuntaments creuen que és la causa del creixement, però és deficient, 
amb això hi estan d’acord i hi són conscients, però la solució no passa per atorgar més 
llicències d’obres per tal d’augmentar la recaptació en els impostos locals. És una solució 
que tapa el forat avui, però que genera un de més gros demà. 

L’urbanisme ha de respondre a un model de poble consensuat al màxim amb els 
ciutadans del municipi, però aquest Pla només sembla que s’ha consensuat amb les 
promotores immobiliàries. ERC no comparteix el model que planteja l’equip de govern, per 
això votaran en contra. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, manifesta que està disposat a encetar el 
debat en un altre moment, ja que el punt que s’ha exposat no té res a veure amb el que 
ha dit el senyor Rigol. 

El representant d’ERC ha plantejat la seva opinió i el senyor Lucio Gat reitera que està 
disposat a encetar el debat sobre el que convé o no al poble, sobre el creixement, etc. 
Però el punt que se sotmet avui a votació no està vinculat amb el que ha exposat el 
senyor Rigol o és que el senyor Lucio Gat no l’ha sabut entendre. Avui es vol aprovar un 
Text refós, perquè una Sentència obliga a sotmetre-lo a informació pública, a causa de 
l’actuació d’un ajuntament que no entén la vertebració conjunta més enllà del municipi del 
que són les vies de comunicació del territori. Afegeix que respecta la decisió. 

No quadra el tema de més habitatge, més recaptació amb la proposta que es planteja, 
però està disposat a encetar un debat més ampli en un moment determinat, amb la 
documentació a la mà i explicarà la sensibilitat que el senyor Rigol ha manifestat, la qual 
que respecta, però que no es tracta del punt d’avui. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol indica que canvia el seu vot i s’absté. 

Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que aquest és un 
tema complicat i de veïnatge i tots els temes complicats i de veïnatge són complexes i no 
plou mai igual per a tothom i és difícil de posar-s’hi d’acord. És important conèixer les 
diferents posicions sense deixar de banda el que avui el seu grup defensa en el Ple, que 
és resoldre el més ràpid possible el problema, ja que sinó les conseqüències poden ser 
importants. 

La Sentència encara que no és ferma, cosa que dóna més pes a allò que avui porten, ja 
que el Text refós ha d’anar més ràpid i amb prioritat, perquè sinó es pot tenir algun 
problema. 



 16 

El senyor Martorell manifesta que CiU sempre ha lluitat perquè la Via Intepolar que parteix 
el municipi es retiri del Pla d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya. És una 
evidència per la qual tots han lluitat, d’una manera o d’una altra, cosa que no ha estat 
possible, de moment, i que reaferma una pregunta que es va formular al Parlament de 
Catalunya, en què el conseller va manifestar molt clarament que de moment el tema 
continuava igual i que possiblement en un futur i amb estudis més acurats es veuria com 
es podria desenvolupar, per tant, avui per avui, la Interpolar és una realitat, que es manté, 
la qual cosa no significa que no hagin de continuar lluitant perquè finalment s’esborri del 
municipi i s’acabi aquest mal son que representa per a tots els paretants i paretanes. 

Els temes d’àmbit exclusivament local, com és aquest cas, s’han de resoldre a casa. 
Qualsevol altre alternativa que a més d’afectar a Parets afecti a un altre territori, i en 
aquest cas al del veí, encara que sigui petita l’afectació pot crear i de fet ha creat un 
conflicte entre pobles veïns. Parets ha de defensar els seus interessos legítims i el poble 
veí ha de defensar els seus també d’una manera legítima. 

El senyor Martorell continua exposant que la Ronda Nord es pot valorar com una 
alternativa i des de l’àmbit local potser una alternativa. Es va incloure al Pla general i 
sobtosament es va suprimir la Via Interpolar. Aquest fet que es va portar a terme sense 
comentar-lo amb el veí, consulta que s’havia d’haver produït amb l’ajuntament veí abans 
de fer res, ja que afecta el seu territori, per això s’havia d’haver consultat i no es va fer. 
Quan el poble veí va veure com havia quedat la Ronda Nord i que pessiga el seu territori, 
vol matisar que pessiga uns 420 m2 de Cantallops i 1.680 m2 de la Serra, entre tos dos 
sumen 2 quilòmetres. Des del primer moment Parets es posa a casa del veí, encara que 
fer la Ronda sigui legítima i que es presenti com una alternativa, genera conflicte com és 
el cas. 

Legítimament l’Ajuntament de Lliçà de Vall es defensa de l’agressió i ha presentat 
al·legacions al projecte. En el seu moment les al·legacions no es van tenir en compte, no 
saben si correctament o no, i l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha presentat recurs contenciós 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha emès Sentència a favor de 
l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 

Els juristes de l’Ajuntament de Parets han presentat recurs de cassació, la qual cosa ha 
portat una situació com la d’avui. Tots aquests fets han obligat als ajuntaments a 
assentar-se i intentar posar-se d’acord, cosa que hauria estat el desitjable, perquè saben i 
consta que hi ha hagut aquesta voluntat de l’equip de govern de Parets i de Lliçà de Vall, 
però pels motius que siguin no s’ha arribat a un acord, fet que lamenten. Recalca que els 
esforços han estat possibles i que han participat en la mesura que han pogut per intentar 
que l’acord fos possible. 

El Text refós que es porta avui al Ple és d’obligat compliment i que després del que ja 
coneixen és d’una rapidesa volàtil i desitgen que aquest tema que està en mans de la 
justícia es resolgui. S’ha dictat una Sentència ferma que obliga a presentar avui el Text 
refós per no produir indefensió jurídica, que sigui més legal i amb més pes. Afegeix que 
s’ha inclòs la paraula provisional i se senten reconfortats perquè CiU així ho va demanar. 

El vot de CiU és d’abstenció pels motius que ha comentat, encara que entenen que el 
Text refós és bàsic i es necessita solucionar el tema l’abans possible. Aquest és el primer 
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pas i és necessari fer-lo, la qual cosa és correcta, però d’acord amb la visió global que 
han posat damunt de la taula s’abstenen. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que malgrat la posició en contra de 
tots els partits polítics al llarg de la història, de la qual ha estat testimoni en una etapa en 
que tots manifestaven la posició en contra de la Via Intepolar, és veritat que 23 anys de 
govern d’un equip d’un mateix color no ha solucionat el problema, i tres anys de govern 
d’un equip d’un altre color tampoc l’ha solucionat, fet que no celebren, sinó que es 
lamenten. Esperen que la discussió que ha de tenir el govern de la Generalitat en el marc 
del Pla territorial en un Pla de carreteres es resolgui en el marc del Pla territorial. 

El senyor Martorell té raó quan diu que en el moment que l’Ajuntament va presentar el 
document es dibuixava la Ronda Nord i es desdibuixava la Via Interpolar. El municipi veí 
ha interpretat que Parets plantejava la Ronda com una alternativa, cosa que no és així i 
que lamenta que l’Ajuntament de Lliçà de Vall l’hagi interpretat d’aquesta manera. És cert 
que Parets no va ajudar gaire, però la intenció no era establir la Ronda Nord com una 
alternativa a la Via Interpolar, que com ha dit abans la Ronda Nord ha de tenir un paper 
en l’articulació del trànsit que es preveu en un àmbit més local i ha d’ajudar conjuntament 
a la intervenció amb altres vies existents a fer el servei que ha de fer la Interpolar. 

El senyor Lucio Gat continua explicant que és cert que es fiquen a casa del veí amb el 
planejament d’una via, però dintre de les possibilitats de dibuixar una via que doni solució 
a la façana dels polígons industrials, només podia passar pel tram dels 400 m2 del terme 
municipal de Lliçà de Vall. Si la via pogués passar dintre del terme municipal de Parets, 
s’hagués fet així s’hagués estalviat el plantejament. 

La Ronda s’ha dibuixat amb la idea que l’Ajuntament veí l’entengués de la millor manera. 
L’equip de govern no entén la postura de Lliçà, ja que l’afectació no és tan impactant, sinó 
que està dintre de l’àmbit d’un polígon industrial i que el sacrifici de Lliçà de Vall és 
percentualment inferior al de Parets en dibuixar la Ronda Nord, i es contribueix a donar 
sentit a la xarxa viària del país, no només de l’àmbit local, sinó des d’un punt de vista més 
ampli. 

Comparteix en part algunes de les manifestacions del representant de CiU, però 
l’Ajuntament de Parets va més enllà i vol resoldre l’àmbit local i contribuir a l’articulació 
viària de la comarca. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que avui es posa 
aquest punt sobre la taula a causa de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 16 de febrer. Aprofita inicialment per dir que la Sentència ha de formar part 
de la documentació de l’expedient, perquè és l’inici del problema. El NOPP va demanar el 
document però fins a hores d’ara no han pogut disposar-ne, malgrat que la Sentència no 
és ferma, però com origina la previsió del nou acord ha de formar part de la documentació 
que està a informació pública. 

Indica que no saben el contingut explícit de la part dispositiva de la Sentència, tot i que en 
la memòria de l’expedient llegeixen que l’objecte del document és donar compliment al 
contingut de la Sentència. 

La Sentència segons s’ha manifestat, declara nul el Pla per defecte de forma en la 
tramitació el Pla general de Parets del Vallès de 2001. Un fet bastant greu. Es pregunta 
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per què ha passat això i què significa. Creu que ha passat perquè en l’aprovació inicial no 
es va dibuixar la Via Interpolar, i en la provisional sí. El Tribunal ha estimat que la 
modificació d’un pas a l’altre és substancial, i s’ha de tornar a posar a informació pública, 
cosa que no es va fer. 

El Tribunal ha detectat un defecte de forma imputable l’Ajuntament de Parets, que en la 
tramitació ha incorregut en aquest error. El jutge no interpretar res respecte al sentit de la 
Interpolar ni de la Ronda Nord, en cap moment de la Sentència, ja que no és aquesta la 
qüestió que el jutge planteja, sinó que ha trobat un defecte de forma en la tramitació i ha 
declarat nul el Pla general de Parets del Vallès. 

La Sentència s’ha recorregut en cassació, i segurament es coneixerà ràpidament la 
Sentència definitiva, que serà ferma i el Tribunal la ratificarà, perquè els tribunals no 
admeten mai en cap cas un defecte de forma. És a dir, quan en un procediment troben un 
defecte de forma, mai no entren en el contingut del que es pot dir amb posterioritat. 

La senyora Martí explica molt breument els antecedents. Indica que l’Ajuntament de 
Parets va dibuixar una Ronda Nord que afecta a part del municipi de Lliçà de Vall, aquest 
municipi entenia que afectava els seus interessos i va presentar un recurs, que ha portat a 
aquesta situació. 

El NOPP vol deixar molt clar que no discuteix si està a favor o en contra de la Ronda Nord 
ni de la Interpolar. Tots els grups que estan avui al Ple han manifestat reiteradament al 
llarg de molt temps que estan en contra de la Interpolar perquè parteix el municipi, i vol 
deixar clar que això no és l’objecte de la discussió ni del punt de l’ordre del dia, malgrat 
l’acord entre els grups. 

El NOPP valora la situació a la qual ha portat la Sentència com greu, probablement una 
de les més greus que ha viscut l’Ajuntament de Parets, perquè el que avui aflora és 
només la punta del deficient urbanisme que es practica al municipi. És la punta que es 
veu amb aquest defecte de forma i ha estat un ajuntament veí, qui ha portat als tribunals 
un tema i ha tombat el Pla general. És un fet transcendent, perquè hi ha una Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nul el Pla general del municipi 
de Parets. 

L’Ajuntament de Lliçà de Vall ha anat al fet gros, ha buscat, suposen que ben assessorats 
per alguns bons advocats, i han anat de dret a caçar els elefants i no les puces, com es 
diu vulgarment. Ha buscat el punt feble del Pla per tombar-lo. Han d’acceptar que en un 
estat de dret tothom té dret a defensar-se i a utilitzar tots els arguments que jurídicament 
siguin vàlids i evidentment és vàlid dir i posar sobre la taula que si hi ha un defecte de 
forma es doni suport a la defensa del recurs, perquè l’Administració està obligada sempre 
a respectar les formes, perquè és una de les garanties de l’estat de dret. 

No saben les conseqüències que produirà la situació, ja que es veurà en un futur com es 
desenvolupa, però aquesta si se suma a moltes altres produeix totes les qüestions 
d’urbanisme que causen al municipi efectes irreversibles, que no agraden com ja han dit 
alguna vegada. Aquest fet és un més que no els agrada. 

El representant d’ERC ha posat alguns exemples sobre la taula i el NOPP es ratifica en 
alguns, perquè en la tramitació de les modificacions posteriors del Pla general, perquè 
també s’aprova un Text refós que les recull i que recull modificacions del Pla general, que 
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s’incorporen en el document, que és un Text refós, la majoria ha mostrat discrepàncies, 
perquè no estan d’acord en què s’eliminin zones verdes com ha passat a Can volart i 
altres aspectes. 

El NOPP no està d’acord en què en les modificacions del Pla general no s’incloguin en la 
documentació ni en el Text refós els convenis urbanístics que s’han signat. Els convenis 
s’han d’exposar a informació pública i si es presenta algun recurs respecte a aquest punt, 
també es guanyarà i es declararan nul·les les modificacions del Pla general, perquè la 
legislació diu que els convenis urbanístics han d’estar a informació pública. 

El NOPP no està d’acord amb el creixement urbanístic desmesurat que es produeix al 
municipi ni amb moltes de les actuacions i les externalitzacions del Pla general que es té 
ja ocasió de veure, com els problemes de Can Magí, la no existència en alguns casos de 
respectar o incloure els aprofitaments mitjans. 

Tampoc estan d’acord en no tenir accés a un document que forma part de la 
documentació del Pla general, que és el Pla d’habitatge, que veuen on està el document i 
on són les promeses del document del Pla d’habitatge, que preveia que es construirien 
100 habitatges de protecció oficial i avui està a l’aigüera, a 11 dies d’acabar l’any. 

El que han exposat no és un afegit, sinó per indicar que quan les coses es fan malament 
reiteradament, en un lloc o un altre exploten i han explotat en aquest cas per un defecte 
de forma. 

El NOPP creu que cal un altre model de poble molt més equilibrat, que respecti els 
serveis, que creixi d’una manera ordenada i que el Pla general sigui l’instrument que ho 
coordini, ja que és l’instrument que permet fer la millor política social. 

L’equip de govern ha d’admetre se’ls ha escapat de les mans l’urbanisme, el Pla general i 
el seu desenvolupament, cosa que el NOPP ha denunciat reiteradament. Una prova clara 
és aquesta Sentència i totes les disbauxes que es veuen al carrer sense aturador. Un 
altre indicador és el fet que és la vuitena modificació del Pla general, i que el Tribunal l’ha 
declarat nul. Només han passat cinc anys del Pla general de 2001 i si s’ha modificat el Pla 
segurament és perquè el document inicial no és gaire bo. 

Una altra prova és la inseguretat jurídica que generen totes les modificacions. Ara es 
produeix una inseguretat jurídica total que pagaran els ciutadans pel fet d’haver-se 
declarat nul el Pla. 

En resum al NOPP li agradaria abans de manifestar el vot, que es llegís la part dispositiva 
de la Sentència, que potser és la que preveu el document, però en tot cas estaria bé 
conèixer-la. 

El seu grup vol que l’expedient del Text refós inclogui tots els convenis urbanístics que 
han donat lloc a les modificacions que incorpora el Text refós, sinó s’inclouen es pot 
presentar un altre recurs per defecte de forma. 

El NOPP demana que per evitar nous recursos, enlloc d’aprovació provisional figuri com a 
mínim l’aprovació inicial, perquè s’ha fet el tràmit d’informació pública sense un acord 
d’aprovació inicial. Des del punt de vista jurídic i formal no saben si evolucionarà d’una 
manera correcta o donarà lloc a nous recursos. 
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La senyora Martí pregunta si s’han incorporat les prescripcions legals de la directiva 2001 
sobre l’avaluació ambiental prèvia, que des de l’abril és d’obligat compliment. 

Pregunta per què es va posar a informació pública el 4 de novembre passat el document i 
no es va informar els grups de la qüestió i del contingut de la Sentència, ni de per què es 
posava a informació pública el document. 

Han tingut lloc moltes reunions i comissions informatives, i un tema tan important com 
aquest, que ha portat a una situació d’inseguretat jurídica total no s’ha informat als grups, 
sinó a la comissió informativa del Ple. O sigui, l’equip de govern ha estat durant bastant 
temps com es diu vulgarment amagant l’ou fins que no ha pogut més, fins que es ratifiqui 
la Sentència de Cassació, que serà en un espai de temps molt breu. Lamenten aquest fet. 
Voldrien conèixer aquestes qüestions que han plantejat. 

El regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, explica que ja ha comentat abans al 
companys d’ERC el que comentarà ara a la senyora Martí. 

A la senyora Martí només li ha faltat declarar la situació d’emergència greu al municipi 
respecte a l’urbanisme. Ha de dir que la senyora Martí no estigui d’acord amb el model de 
l’equip de govern no vol dir que tingui lloc un urbanisme deficient, sinó que simplement 
aquest no és el model del NOPP, i el seu segurament no és el de l’equip de govern, 
perquè han tingut poques ocasions de saber quin és el model del NOPP, ja que només 
han sentit crítiques, discursos de temes legals, que moltes vegades fa sense la seguretat 
jurídica pertinent, segurament perquè la senyora Martí creu que d’aquesta manera el 
discurs pot calar millor. 

No té dubtes sobre que el NOPP està en contra de la Via, però en tot cas és una 
Sentència a la qual donen compliment i no cal fer discursos catastrofistes i aprofitar per 
explicar, encara que té tot el dret, que el model del NOPP és un altre. L’equip de govern 
estaria encantat de sentir el model de poble del NOPP i no només les crítiques i no definir 
la gestió urbanística de l’equip de govern com a deficitària, perquè aquest no és el model 
del NOPP, aquest model és de l’equip de govern i el té bastant controlat. 

Respecte a les modificacions ha de dir que estan bastant a l’ordre del dia, cosa que pot  
preguntar a d’altres ajuntaments. Els planejaments que tenen lloc als diferents plans 
territorials d’ordenació urbanística del municipi no són bíblics i normalment s’adapten a 
aquests temps que canvien en la mateixa societat. El que ha dit el NOPP són afirmacions 
del passat. Potser en la seva època s’aprovava un Pla general i no es retocava, potser la 
societat no avançava com està avançant en aquests temps. 

Reitera que les modificacions dels plans generals estan a l’ordre del dia en els 
ajuntaments i Parets no és especial i ni són menys ni més que altres ajuntaments, i 
adapten el territori en funció dels plantejaments i de les necessitats que sorgeixen en la 
societat. 

Creu que no és el moment de discutir si aquest és o no el model del NOPP. Ja saben que 
no és el mateix que el de l’equip de govern, però està fora del sentit comú dir que l’equip 
de govern gestiona un urbanisme deficient, perquè aquest no és el model del NOPP. 
Aquesta és l’opinió de la senyora Martí, la qual respecta, però l’equip de govern avui 
encara ha de saber quin és el model urbanístic del NOPP. Les poques vegades que han 
dit alguna cosa, han sentit alguna barbaritat. 
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La senyora Martí, del NOPP, vol precisar alguna qüestió respecte al que ha dit el senyor 
Lucio Gat quan parla de la seva època. Pregunta què vol dir la seva època, ja que la seva 
època és avui. El senyor Lucio Gat ha de ser més curós en les seves expressions, perquè 
no deu pas pensar que ella va viure en la prehistòria, està vivint aquest moment, i la seva 
època és aquesta, la d’avui. 

Són increïbles les manifestacions del senyor Lucio Gat, com a regidor d’Urbanisme, ja 
que el Tribunal acaba de declarar nul el Pla general. És ben galdosa la situació del regidor 
d’Urbanisme, ja que el Tribunal de Justícia de Catalunya declara nul el Pla general. 
Pregunta si això no és un urbanisme deficient i una situació d’emergència. És ben veritat 
que sí ho és. Reitera que semblen increïbles les manifestacions del regidor d’Urbanisme i 
diu unes coses que no són gens lògiques i educades. Val més que el senyor Lucio Gat 
encaixi la situació, l’ha expliqui bé i busqui una solució per sortir-se de la situació, que és 
ben galdosa com a regidor d’Urbanisme. 

Respecte al tema de la votació, entenen que es vota esmenar els errors que l’equip de 
govern ha comès en la tramitació del Pla general, per això, tots intenten pal·liar un defecte 
de forma que ha mencionat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El nou acord no 
ha de provocar que es generin noves possibilitats de presentar recursos a causa de més 
defectes de forma. 

El NOPP vota en contra de la proposta, perquè la tramitació que es proposa per esmenar 
els errors de forma torna a incórrer en nous defectes de forma a causa de la 
documentació que manca i seria interessant saber si jurídicament és millor procedir a una 
aprovació inicial, és a dir, tornar a començar tot el procés, perquè no sigui pitjor el remei 
que es vol aplicar en aquests moments a la malaltia que es vol curar. 

El NOPP va votar també en contra d’alguna de les modificacions del Pla general, que 
incorpora el Text refós i per coherència voten en contra de l’acord. L’equip de govern a 
vegades ha volgut desdibuixar el contingut estricte de l’acord. El NOPP està en contra de 
la Interpolar, encara que aquest no és el tema que avui es vota. El NOPP està en contra 
de la proposta d’acord que avui va al Ple, perquè probablement genera més defectes dels 
que pretén corregir. Tan de bo no sigui així pel bé del poble, però s’haurien de curar en 
salut i arrencar d’una posició que eviti que de nou s’entri en algun recurs que propiciï nous 
defectes de forma. 

Per al·lusions intervé el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que 
intentarà ser més educat que algunes ocasions ha estat la senyora Martí i demana 
disculpes si s’ha sentit ofesa quan ha parlat d’altres èpoques, ja que es referia simplement 
a les experiència que hagi tingut la senyora Martí en les responsabilitats públiques i 
polítiques que ha tingut en aquest Ajuntament. Si aquesta manifestació l’ha fet sentir 
malament demana disculpes per demostrar que és una mica més educat del que ho és a 
vegades la senyora Martí en les seves afirmacions. 

Intervé la presidència per comentar i situar el debat. En el contingut estricte que es 
planteja hi ha un defecte de forma sobre la defensa dels interessos de l’Ajuntament a fi 
que la Interpolar no es desenvolupi. Aquest és el tema que es porta. 

L’aprovació inicial de l’Ajuntament de Parets aposta perquè la Interpolar no es 
desenvolupi. L’informe pertinent de la Direcció General de Carreteres obliga a imposar la 
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Via Interpolar, sinó no s’aprova el Pla general. Aquesta és la situació, la defensa dels 
interessos de l’Ajuntament i del model territorial. 

No hi ha inseguretat jurídica, sinó que amb la proposta que es porta al Ple intenten donar 
cobertura legal i jurídica i avançar-se a la possible Sentència que digui que s’ha de donar 
termini d’informació pública a la modificació substancial del Pla, que és la Via Interpolar. 

L’Ajuntament exposa a informació pública bàsicament el que afecta la modificació 
substancial de l’aprovació inicial a la provisional, que entra el tema de la Via Interpolar. 
S’aprofita la informació pública, sempre d’acord amb la Comissió d’Urbanisme i els 
serveis jurídics, per incloure les diferents modificacions que han tingut lloc en aquest 
període de temps. 

Hi ha hagut un total de sis modificacions, perquè es viu un moment i un procés en el 
municipi de forta activitat. 

La presidència continua explicant que s’ha de tenir en compte que en cinc anys hi ha 
hagut tres modificacions de la Llei d’urbanisme, per això és normal que s’efectuïn 
adaptacions. Abans no calien modificacions puntuals del Pla general, ja que es podien fer 
mitjançant un estudi de detall i d’altres figures urbanístiques, però amb les esmentades 
modificacions de la Llei d’urbanisme, han de tenir lloc mitjançant modificacions puntuals. 
Reitera que en cinc anys hi ha hagut tres modificacions de la Llei d’urbanisme. 

L’Ajuntament ha portat a aprovació diverses modificacions, algunes relatives a la 
modificació del sector de l’Eixample, en què calia un Pla especial per mantenir la tipologia 
de zona residencial en aquell sector del municipi. Una altra modificació és la del Programa 
d’actuació del Pla general d’ordenació pel que fa al seu desenvolupament en dues etapes, 
en què l’equip de govern aposta per una planificació urbanística, una ordenació territorial i 
per un municipi modern, que es transforma i s’adapta a les necessitats actuals de la 
realitat en què es viu. 

Va tenir lloc una altra modificació a fi de preservar l’espai de Can Serra. Una altra 
modificació relativa a l’alteració del terme municipal i ara es porta la modificació per a la 
preservació de Gallecs. En total són sis modificacions, que s’inclouen en el Text refós per 
tenir un document complet dels procés urbanístic fins ara. 

La Llei d’urbanisme ha sofert tres modificacions en els darrers cinc anys i aquestes 
modificacions han obligat a què molts dels procediments administratius urbanístics 
pateixin modificacions. 

La presidència continua explicant que la Sentència no és ferma, quan ho sigui es donarà 
compte. En la comissió informativa es va explicar que quan hi ha un defecte de forma 
difícilment es dóna la raó i la resolució anirà en aquesta mateixa línia. 

Amb la proposta d’avui es pretén pal·liar el defecte de forma de l’aprovació inicial a la 
provisional, a fi de no tenir inseguretat jurídica, i buscar una cobertura legal i jurídica i 
avançar-se a la possible Sentència que digui que han de treure el Pla general a exposició 
pública. 

Quan el NOPP diu improvisació, l’equip de govern diu previsió en la defensa dels 
interessos del municipi. 
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Quan el NOPP diu que hi ha una manca de rigor tècnic i jurídic, l’equip de govern entén 
que hi ha capacitat i professionalitat per part dels serveis jurídics i tècnics que aconsellen 
aquest procediment. 

La presidència entén que per part de l’Ajuntament de Lliçà hi ha hagut una certa 
deslleialtat institucional i territorial, ja que s’han mantingut reunions tots dos ajuntaments 
per parlar de la mobilitat, on es va parlar que la Interpolar és totalment innecessària, però 
calia una mobilitat intermunicipal, en què la comarcal C-155 podia tenir aquesta funció 
reforçada amb aquesta Ronda, que proposava Parets, ja que la majoria de camions i 
trànsit pesat dels polígons industrials de Lliçà que envolten el terme municipal de Parets 
utilitzen el tram urbà de l’avinguda de Catalunya de Parets per anar a la C-17. 
L’Ajuntament de Lliçà va manifestar que la C-155 no havia de fer cap funció intermunicipal 
i que la Ronda era un tema de Parets. 

És cert que hi ha un creixement urbanístic important, cosa que no amaguen, perquè fer-
ho seria no conèixer la realitat, però és un creixement i un desenvolupament que forma 
part d’una planificació i una ordenació que han plantejat. Per mantenir un equilibri 
territorial i una ordenació es proposa en aquests moments desenvolupar un Pla d’etapes 
perquè el creixement s’acompanyi dels serveis necessaris. 

A vegades el NOPP vol donar la sensació que Parets és un municipi gris i que tot està 
malament, que res funciona, que està en una situació de conflicte permanent. Ha de dir 
que Parets és un poble viu, dinàmic, amb projectes de transformació, de cohesió social, 
amb molts equipaments que vol portar l’equip de govern a terme, com la residència, 
habitatges protegits i d’altres equipaments a desenvolupar. L’equip de govern veu Parets 
com un poble de gent senzilla, treballadora i orgullosa, però sense ser arrogants i que se 
sent amb capacitat de treballar i transformar el municipi. 

Segons algunes intervencions sembla que tot el que es desenvolupa no es porta de 
manera correcta i adequada. Es creen noves zones verdes i espai públic en el 
desenvolupament d’alguna de les modificacions. Alguns dels espais privats seran públics i 
aconseguiran la titularitat municipal d’elements importants d’estructura del municipi. 

La presidència insisteix que el defecte de forma és precisament per defensar els 
interessos del municipi respecte al tema de la Interpolar, i això vol que quedi clar, alhora 
per tenir també cobertura legal i jurídica l’Ajuntament s’avança a la fermesa de la 
Sentència. Reitera fet que la Llei d’urbanisme ha canviat tres vegades en els darrers cinc 
anys, cosa que dificulta i s’hagin d’aprovar modificacions, que abans no eren necessàries. 

La situació que es viu en aquests moments a Catalunya i més concretament a l’Àrea 
Metropolitana és d’un fort desenvolupament i de transformació, si es volen adaptar a 
aquestes necessitats també cal que els municipis donin respostes, que és el que fa 
aquest Ajuntament. 

Pren la paraula el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que de manera molt 
sintètica matisarà la posició del seu grup, ja que no ha tingut ocasió d’exposar-la. Serà 
molt breu, perquè en l’última intervenció s’ha explicat fil per randa tota una sèrie 
d’aspectes que col·lateralment pivotaven en aquest punt, i creu que s’han de cenyir a 
parlar d’això que es vota i del origen del que es vota és parlar de la Interpolar i tot arrenca 
quan l’Ajuntament de Lliçà presenta recurs contra el Pla general i contra la Ronda Nord. A 
partir de la previsible Sentència que dictarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
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dintre d’un temps es trobaran que declara ferma la Sentència a causa d’un petit i puntual 
defecte de forma, però tot petit i puntual defecte el Tribunal no entrarà mai en la base de 
l’assumpte, que és la Via Interpolar o la Ronda Nord. El defecte de forma pot portar 
inseguretat jurídica en el Pla general, per aquest motiu és important aprovar el Text refós. 

No vol comentar res respecte al model de poble, ja que avui no és el moment del debat, 
aquest pot tenir lloc en qualsevol altre dia. És un debat interessantíssim, en què es 
contraposen o complementen posicions. 

El senyor Tarrés des d’ICV-EA reitera que la percepció de la innecessarietat de la Via 
Interpolar. És una via que trinxa el territori, a la qual sempre s’han oposat i 
lamentablement encara continua grafiada i és l’origen del conflicte, que han de resoldre 
per la via del Text refós. La Via Interpolar és absolutament innecessària des del punt de 
vista territorial, que es pot substituir per solucions més senzilles com l’aprofitament de les 
vies ja existents. 

Hi ha molts temes de mobilitat i no només vol parlar de la vialitat entre comarques i dins 
de la pròpia comarca, sinó anar més enllà a l’àmbit metropolità i parlar de deficiència 
ferroviàries, que també hi ha i que s’han d’abordar i esperen que en el Pla metropolità de 
l’Àrea de Barcelona assumeixi el debat. 

El tema i l’origen del conflicte és la Ronda Nord, i a l’any 2001 quan es va aprovar l’actual 
Pla general va penetrar lleugerament i puntualment en el municipi de Lliçà, a partir d’aquí 
l’esmentat municipi va presentar un recurs. 

Qualsevol ciutadà que hagi passejat aquests dies per l’avinguda de Catalunya i hagi 
penetrat a Lliçà haurà vist les pancartes que han penjat en el poble amb el segell de 
l’Ajuntament, per tant, són pancartes institucionals, i aprofita el Ple per deixar constància 
que a ICV-EA li sorprèn que un ajuntament faci un ús tan barroer d’una qüestió com 
aquesta. El seu grup des del respecte que mereix l’Ajuntament veí, no s’estaran de dir 
que no és correcta l’actuació en aquest cas del grup que governa l’Ajuntament, perquè 
d’un conflicte puntual està fent un conflicte entre poblacions, cosa que no convé a ningú, 
perquè sempre han estat ben avinguts amb els ciutadans de Lliçà. 

La interpretació que ICV-EA extreu de la proposta és que es blinda el Pla general de la 
hipotètica possible inseguretat jurídica, per això és pertinent que es porti la proposta a 
aprovació, ja que s’ha observat en un petit defecte de forma i és important que 
s’incorporin les modificacions puntual aprovades al llarg del temps, que són normals en 
tots els ajuntaments de Catalunya. 

Insisteix que el Pla general s’ha de blindar no tant pel defecte de forma, que simplement 
es pal·lia amb un simple tràmit, sinó davant, i no vol que es malinterpreti, d’eventuals 
sabotatges partidistes i interessos electoralistes, quan no d’interès privat, que disfressats 
d’interessos col·lectius en defensa del municipi en aquest cas veí, podrien qüestionar el 
Pla general de Parets. Un poble veí amb el qual comparteixen història, infraestructures, 
il·lusions i amb el qual volen caminar plegats per preservar conjuntament el territori; però 
el camí ha de ser continuar treballant per evitar la Via Interpolar i no entrar en conflictes 
innecessaris per qüestions absurdes, que no tenen justificació més que la d’intentar 
obtenir rèdits electorals, la qual cosa és absolutament denunciable i que no comparteixen 
de cap de les maneres. 
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El senyor Tarrés continua explicant que el defecte de forma que s’ha produït es pal·lia 
amb aquest acte i esperen que la tramitació sigui el més àgil possible i el que s’aprova 
avui provisionalment després del període d’exposició pública, la Comissió d’Urbanisme 
l’aprovi a fi que el municipi tingui la màxima seguretat jurídica. 

Les votacions han estat les següents: 

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

Vots en contra: 3 (NOPP) 

Abstencions: 3 (CiU, ERC) 

Per tant i, 

Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió d’1 de març de 2001 es va aprovar 
inicialment la revisió del Pla general d’ordenació urbana, el qual va ser sotmès a 
informació pública mitjançant el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí 
Oficial de la Província de 12 de març de 2001. 

Vist que el Ple de l’Ajuntament de 29 de novembre de 2001 va acordar verificar la revisió 
del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès i incorporar-hi les prescripcions 
establertes en l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 
14 de novembre de 2001, el qual incorporava la reserva de la Via Interpolar. 

Atès que l’Ajuntament de Lliçà de Vall va formular recurs contenciós administratiu contra 
l’esmentat acord i va sol·licitar que es declarés la nul·litat de les previsions contingudes en 
la revisió del Pla general d’ordenació de Parets del Vallès, en relació amb la creació i el 
traçat de la “Ronda Nord” prevista en aquesta revisió. 

Atès que la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, mitjançant la sentència número 148, de 16 de febrer de 2006, 
va fallar estimar el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de 12 de 
desembre de 2002 de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, en virtut del qual s’aprovava definitivament la revisió del Pla 
general d’ordenació urbana, atès que, en atenció a l’informe de la Direcció General de 
Carreteres referent al manteniment del traçat de la Via Interpolar prevista en el Pla 
territorial de carreteres, s’ hi havia restituït el traçat de la Via Interpolar i es mantenia la 
creació del traçat de la Ronda Nord, cosa que produïa modificacions substancials que 
requerien un nou tràmit d’informació pública per garantir la participació ciutadana i de tots 
els afectats per aquestes modificacions. 

Atès que mitjançant publicació en el butlletí Oficial de la Província, de data 4 de novembre 
de 2006, es va sotmetre a informació pública la Revisió del Pla General d’ordenació 
urbana aprovat definitivament per la CUB pel que fa a les modificacions substancials 
derivades de la restitució de la Via Interpolar que han estat considerades com a 
substancials respecte al document d’aprovació inicial i va atorgar-se audiència a les 
corporacions locals amb territori limítrof. 

Atès que en l’esmentat termini d’informació pública han presentat al·legacions el senyor 
Ricard Bronchud Guillen en representació de l’Agrupació d’Industrials del Polígon Llevant, 
el senyor Carlos Torras Torras en representació de ESSEM, SL, i l’Ajuntament de Lliçà de 
Vall. 
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Vist l’informe redactat pels serveis tècnics i jurídics municipals en què es proposa la 
desestimació de les al·legacions presentades. 

Vist el document de revisió del Pla general d’ordenació urbana de Parets  aprovada 
definitivament per la CUB un cop sotmès a informació pública les modificacions 
substancials derivades de la restitució de la Via Interpolar. 

Vist el Text refós de la revisió del Pla que incorpora les modificacions puntuals del Pla 
general aprovades definitivament amb posterioritat a l’aprovació definitiva per la Comissió 
d’Urbanisme, i l’ajust del terme municipal amb Montmeló derivat del Decret 248/2002, de 
22 d’octubre, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montmeló i de 
Parets del Vallès. 

Atès que la disposició transitòria tercera del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del 
Text refós de la llei d’urbanisme estableix que els projectes de plans generals que estiguin 
lliurats a l’òrgan competent per a acordar-ne l’aprovació definitiva, es regeixen per la 
normativa vigent en el moment de la seva aprovació inicial. 

Atès que l’article 22, en relació amb el 47, de la Llei de bases de règim local disposa que 
l’aprovació dels instruments de planejament general requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor Ricard Bronchud Guillen en 
representació de l’Agrupació d’Industrials del Polígon Llevant, el senyor Carlos Torras 
Torras en representació de ESSEM, SL, i l’Ajuntament de Lliçà de Vall, de conformitat 
amb el contingut dels informes dels serveis tècnics i jurídics, els quals es donen per 
reproduïts. 

2. Acordar l’aprovació provisional de la revisió del Pla general d’ordenació urbana de 
Parets del Vallès que incorpora la revisió del Pla general d’ordenació urbana aprovada 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme, un cop sotmeses a informació pública les 
modificacions substancials derivades de la restitució de la Via Interpolar. 

3. Aprovar el Text refós de la revisió del Pla general d’ordenació urbana que incorpora les 
modificacions puntuals aprovades definitivament amb posterioritat a l’aprovació definitiva 
de la revisió del Pla general, i l’ajust del terme municipal amb Montmeló derivat del Decret 
248/2002, de 22 d’octubre, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de 
Montmeló i de Parets del Vallès 

4. Notificar el present acord a les persones i corporacions que consten en l’expedient i 
anunciar la informació pública del Text refós durant un termini d’un mes, únicament pel 
que fa als aspectes formals de la refosa efectuada, mitjançant la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província  

5. Sotmetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè 
procedeixi a aprovar-lo. 
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4. Donar compte de l’acord de la Comissió de Seguiment del Procés de 
Participació Ciutadana en el pressupost municipal de l’Ajuntament 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, i 
exposa que el procés de participació ciutadana dintre del pressupost municipal de 2007, 
amb “Amb els diners, tu hi comptes” va iniciar la fase participativa el 24 d’octubre de 2006 
i durant les tres assemblees participatives que han tingut lloc a cadascuna de les zones 
establertes, que són la zona de Can Butjosa, la zona del Pau Vila i la zona de Ca n’Oms, 
els ciutadans han treballat sobre les necessitats que creuen que té el municipi avui dia. 

De les 206 propostes recollides a la votació final van sortir guanyadores dues, amb la 
mateixa votació. La decisió de les que haurien de ser les propostes a portar a terme 
durant l’exercici de 2007 a nivell d’inversions s’han portat a la Comissió de Seguiment i la 
decisió final ha estat presa pels seus membres, de la qual formen part diferents 
representants de les tres assemblees territorials. 

La decisió final ha estat que es porti a terme a nivell d’inversions en l’exercici vinent les 
dues propostes que van rebre major puntuació, que estaven empatades. D’aquesta 
manera els 300.000 € del procés “Amb els diners, tu hi comptes” s’ha obert la participació 
ciutadana i es destinen durant el 2007 a la millora de l’enllumenat públic de la zona de 
Can Butjosa de l’Eixample, que és la que va fer la proposta, amb 75.000 € i el soterrament 
de contenidors en diferents punts del municipi, amb un import de 225.000 €. 

Intervé el representant d’ERC, el senyor Rigol, i exposa que la participació ciutadana en la 
valoració del pressupost és una de les propostes d’ERC en les eleccions, per això 
s’alegra que tiri endavant i que es trobin els mecanismes perquè sigui el més eficient 
possible. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, explica que encara que només sigui un donar 
compte, vol manifestar dues pinzellades, perquè CiU en el seu moment va apostar pels 
processos participatius i aquest és el segon procés participatiu que s’endega. 

A CiU li sorprèn que els ciutadans demanin de manera important millores que teòricament 
s’han de realitzar en el funcionament normal i una millora substancial del municipi vista 
l’experiència que es té en els contenidors de la via pública.  

CiU pensava que en els processos participatius i amb l’experiència del primer sortirien 
idees innovadores fora del que habitualment els ajuntaments procuren posar en marxa i 
solucionar en cada legislatura. Això no ha estat així, i el ciutadà dóna prioritat i continua 
posant en primer lloc, amb empat tècnic, la millora de l’enllumenat i el soterrament. Tenen 
tota la raó, encara que el ciutadà ha d’estar fresc per aportar qüestions innovadores, que 
als equips de govern de qualsevol municipi no li passaria pel cap i que aporten riquesa i 
versalitat. 

El senyor Martorell continua exposant que d’acord amb la informació de la qual disposen, 
enguany ha augmentat la participació, encara que hi ha hagut una participació més minsa 
en les assemblees, en canvi a augmentat la participació via internet. Per tant, s’han de fer 
sempre apostes decidides i de futur en les noves comunicacions i els nous serveis. 
Aquest és un element més que el Pla de participació ha aportat. 
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El senyor Martorell creu que s’han de felicitar tots plegats perquè els plans participatius 
funcionin i ho facin cada vegada millor. 

La regidora de Participació, la senyora García, explica que s’obre a la participació 
ciutadana una part del capítol VI, referent a les inversions, per això el ciutadà només 
aporta propostes de millora del funcionament habitual del carrer. 

No és cert que no s’hagin fet propostes innovadores, potser són una minoria davant de les 
206, però és una realitat per alguns ciutadans que han participat, encara que no han estat 
tan transcendentals com el tema dels contenidors i l’enllumenat, que afecten de manera 
més directa a la vida quotidiana i en el dia a dia del municipi. 

Respecte al nivell de participació ha de dir que és cert que s’ha incrementat el nombre de 
propostes rebudes i que el nivell de participació presencial ha disminuït en les tres 
assemblees. 

La Comissió de Seguiment ha treballat el tema i ha fet diferents valoracions. Esperen que 
el procés de l’any vinent millori. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, manifesta que el seu grup sempre intenta que hi 
hagi una alta participació ciutadana en les decisions que ha de prendre l’Ajuntament, no 
només de les parts econòmiques. És important que una part del pressupost d’inversions 
es dediqui al resultat d’una decisió que surt d’un procés participatiu. És perfecte que surti 
d’aquesta manera. 

Indica que les diferents assemblees no han prioritzat les mateixes inversions, encara que 
totes tenen a veure amb el que passa al carrer, com el soterrament dels contenidors del 
municipi, les plaques, la millora de l’enllumenat, la millora de les voreres, són qüestions 
que passen al carrer, però també apareixen opcions que no s’han considerat prioritàries. 
Alguna assemblea ha puntuat amb 0 la millora de l’enllumenat de l’Eixample i el 
soterrament de contenidors, cosa que s’ha de tenir en compte, a fi que no hi hagi una 
desviació excessiva entre barris, el centre històric de Parets, el centre històric de 
l’Eixample o la part més densificada de l’Eixample. Són maneres diferents de veure els 
temes i està bé que es posin sobre la taula conjuntament, d’aquesta manera es reuneixen 
ciutadans dels diferents barris per tractar les necessitats del municipi. 

Estaria bé que dintre del procés participatiu s’arribi a un consens més general i hi hagi 
una priorització dels mateixos temes. 

El senyor Morguí continua exposant que l’Ajuntament va aprovar un Reglament de 
participació i l’article 13 diu que els butlletins municipals incorporen els punts de l’ordre del 
dia, la posició dels grups i les votacions del Ple. 

Si en el butlletí municipal sortís al mateix temps el procés participatiu, la butlleta de 
participació, totes les peticions que es realitzen i aporten el grups municipals en el Ple i es 
fes un recull de totes les propostes dels regidors, que poden ser de millora i d’inversió, 
ajudaria bastant al procés participatiu i a què hi hagués més ciutadans que participessin 
en veure un plec de propostes que es tiren o no. Valdria la pena incloure aquesta 
aportació, perquè així ho recull el Reglament de participació i es va redactar per facilitar al 
ciutadà la presa de decisions. La informació plural és important quan s’han de prendre 
decisions i una de les maneres que es va establir és mitjançant l’article 13. Seria bo que 
en un futur conjuntament amb la butlleta s’adjunti l’historial de l’any. Enguany s’han fet 
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quaranta mil preguntes sobre inversions, de les quals algunes no han rebut una resposta 
clara. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora Garcia, li sorprèn que el senyor Morguí 
digui que el NOPP sempre fa propostes de participació i que intenta participar en tot, ja 
que en cap dels processos de participació ciutadana que s’han portat a terme al municipi 
ha vist a cap dels regidors presents del NOPP. 

Davant del comentari que no totes les assemblees han prioritzat els mateixos assumptes i 
que algunes tenen una votació de zero, explica que si es fixen en cada proposta entre 
parèntesi hi ha una lletra, que fa referència a l’assemblea que ha presentat la proposta. 
Les persones de l’assemblea no han votat les seves pròpies propostes. És una 
metodologia que explica i exposa la guia i que és la mateixa que es va fer servir durant 
l’any passat, és per això surt zero. 

Les tres propostes de l’assemblea tenen un zero per part seva, les de la b igual i les de la 
c també.  

Respecte al tema del Reglament de participació, explica que aquest entra en vigor una 
vegada està aprovat. Es va aprovar definitivament fa poc, per això encara no ha donat 
temps a posar-lo en vigor, però es tenen en compte tots els articles que conté. 

Pel que fa al recull de les propostes, explica que l’equip de govern fa cas a totes les 
propostes relatives al municipi, tant per part dels polítics dels grups municipals com dels 
ciutadans. Cadascuna es recull en el marc que pertoca. Evidentment el procés de 
participació ciutadana s’obre perquè participi el ciutadà, ja que els polítics participen de la 
mateixa manera en les comissions informatives, en el Ple, perquè són els llocs destinats a 
la seva participació. 

El ciutadà té el vot obert i implicació directa en els processos de participació. El NOPP pot 
fer presentar les propostes de la mateixa manera que la resta a títol individual i seguint els 
mateixos mecanismes a través del web municipal o col·locant la butlleta a les urnes 
establertes. Espera que en el procés de l’any vinent s’apliquin les millores oportunes i que 
en la comissió informativa respectin el procés en comptes de mantenir-se callats i aportin 
les propostes en aquest moment, que és quan pertoca. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, indica que no ha fet una crítica a la regidora de 
Participació ni al procés de participació ciutadana, sinó justament el contrari, ja que el 
NOPP ha aportat dues opcions de millora del procés  participatiu. 

D’altra banda, que la representant del NOPP assisteixi o no a les reunions de participació 
ciutadana no vol dir que d’altres persones del NOPP no hi hagin assistit ni hagin 
participat, ja que és un grup de tres regidors. 

No són tres polítics professionals, sinó representen la ciutadania i no és correcte dir que hi 
ha reunions per als polítics i reunions per als ciutadans, són detalls que la senyora García 
hauria de matisar en un futur. 

La regidora de Participació Ciutadana, la senyora García, manifesta que no s’inventa res, 
ja que hi ha uns mecanismes de participació i una Llei de bases de règim local. El ciutadà 
pot participar en els processos de participació ciutadana, però no pot votar en els punts 
del Ple, com fan els regidors. Els regidors com a polítics tenen un lloc de participació en 
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els àmbits oberts i com a ciutadans del municipi amb els mateixos mecanismes i canals 
que la resta dels ciutadans. 

La presidència indica que els processos de participació ciutadana són necessaris i 
importants i quants més es desenvolupin millor. Recull algunes de les intervencions i 
aportacions dels diferents grups sobre la millora del procés participatiu per a propers 
anys, no només respecte al pressupost municipal, sinó en d’altres processos de 
participació vinculats amb temes educatius, socials i culturals, perquè quanta més 
persones participin més riquesa i més aportacions hi ha, i el municipi es beneficia amb la 
màxima participació de la ciutadania. 

 

5. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pressupost General i la Plantilla 
de Personal de l'exercici 2007, integrat pel pressupost de la pròpia 
corporació i del Patronat Municipal d'Ensenyament 

La presidència explica l’estructura del debat. En primer lloc el regidor d’Hisenda i 
responsable de les àrees de Serveis Generals exposarà el pressupost de les seves àrees. 
A continuació el regidor Torio farà una exposició general de Serveis Personals i el regidor 
Mingote farà una exposició general de l’Àrea Territorial. Una vegada hagin tingut lloc les 
exposicions dels tres regidors, que engloben la dinàmica i la proposta que es planteja en 
el pressupost municipal, intervindran els regidors dels diferents grups, amb les posicions i 
posteriorment tindran lloc les rèpliques i les contra rèpliques. Per finalitzar hi haurà la 
posició de vot dels grups. 

Prèvia la vènia, intervé el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i exposa que abans 
d’explicar el tema del pressupost pròpiament, indica que hi ha hagut una correcció en la 
plantilla. En el cos de la Policia Local, en l’escala intermitja de Policia Local, en la 
documentació que es podia consultar a l’expedient, el lloc de sotsinspector no apareix. La 
plaça existeix, però hi ha la vacant del sotsinspector, cosa que s’ha corregit a l’expedient. 

A continuació el senyor Llacuna exposa que el pressupost consolidat del 2007, és de 
21.457.902,39 €, i es compon de l’Ajuntament amb 19.187.533,46 € i el Patronat amb 
2.270.368,93  €. 

Els pressupostos de l’exercici 2007 presenten diferències quantitatives i d’estructura 
respecte de l’exercici anterior. 

Pel que fa a les quantitatives, les principals dimensions econòmiques dels pressupostos 
d’enguany posen davant  d’un pressupost  consolidat que minva en un 7,20%, i que en el 
cas de l’Ajuntament la disminució és del 9,50% i en el Patronat d’Ensenyament es 
concreta en un  augment de l’11,46%. 

Les despeses corrents augmenten un 8,25%, per sota dels ingressos corrents que ho fan 
en un 10,61%. El capítol d’amortitzacions s’incrementa en un 14,91%, i el d’aportació al 
Patronat Municipal d’Ensenyament disminueix en un 2,17%, a causa de l’increment de les 
subvencions d’altres administracions al Patronat. 

Les dimensions del pressupost consolidat es tradueixen, en què els ingressos corrents de 
l’Ajuntament són de 17.387.533,46 €  i les despeses corrents de 13.916.161,46 €, amb un 
augment del 10,61% dels ingressos corrents i un 8,25% en les despeses. 
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El Pressupost total del Patronat és de 3.028.971,41 €, amb un augment del 12,26% i les 
despeses tenen el mateix nivell. 

En els ingressos corrents del Patronat estan inclosos els 758.602,48 € d’aportació per 
despesa corrent i els 30.000 € d’inversió que es troben en el capítol de transferències 
corrents, i de transferències de capital respectivament, a realitzar per l’Ajuntament, per un 
total de 788.602,48 €. En les apreciacions del resum del consolidat, només estan presents 
a l’Ajuntament per no duplicar conceptes en els ingressos. 

El capítol de despeses de personal en el pressupost consolidat té un augment d’un 7,80% 
respecte al 2006, que correspon a un 5,38% de l’Ajuntament, que representa un 25% del 
total del pressupost i un 13,50% del Patronat, que representa un 11,46% del pressupost 
total. És a dir en total el capítol de despeses representa un 36,4% en el consolidat del 
pressupost, aproximadament. 

Les despeses financeres han tingut un increment important respecte a l’any 2006 i 
totalitzen un total de 354.500 €. Bàsicament l’increment es determina per la previsió de 
l’alça del tipus d’interès. Les despeses financeres representen l’1,65% del pressupost de 
2007. 

Les inversions del 2007 s’orienten a reforçar la realització de la residència d’avis i centre 
de dia, a la millora de la xarxa viària, carrers i espais públics, així com a noves 
infrastructures i equipaments, i a la millora de les ja existents, com després detallarà. 

S’incorporen romanents del 2006, per endegar millores en el pont de l’avinguda de 
Francesc Macià, en el Parc Fluvial i Cal Jardiner, previstes per enguany però que es 
realitzaran al 2007. 

Les construccions escolars tenen una especial importància amb 630.000 €. Per segon any 
consecutiu es manté la reserva per a la participació dels ciutadans en les inversions per 
un import de 300.000 €, és a dir un 20% més que a l’exercici anterior. 

Les inversions de Ajuntament i el Patronat previstes per al 2007 totalitzen un import de 
3.463.012 €, i constitueixen un 16,10% del total del pressupost. Són inferiors a les de 
l’anterior exercici a causa dels esforços financers de la residència, Parc Fluvial, la 
Marineta, Cal Jardiner i l’acondicionament del Pavelló d’esports, així com importants 
reformes estructurals en via pública que s’han afrontat al 2006. 

Respecte al finançament de les inversions provenen de l’ordinari, amb 140.000 €, de 
préstecs a subscriure amb 1.800.000 € i d’aprofitaments urbanístics amb 1.523.000 €. Els 
aprofitaments esmentats darrerament procedeixen d’aprofitaments de la zona de Diana, 
de la parcel·lació de Can Volart i del Sector Circuit.   

Detalla a continuació els moviments més significatius en els distints serveis de 
l’Ajuntament. 

Els recursos assignats a corporació i Alcaldia són d’1.540.466,45 €, amb un augment del 
8,41%, que representa un 7,17% del pressupost. 

L’Àrea d’Organització i Serveis Generals compta amb un pressupost de 3.034.533,31 €, 
amb una minoració del 13,49%, que representa un 14,14% del pressupost d’aquest 
Ajuntament. 
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Serveis Econòmics registra l’any 2007 un augment del 17,44% en el seu pressupost que 
és de 2.589.766,40 € i participa en un 12,06% dels recursos totals. Aquest augment global 
del servei es produeix principalment per la via de l’augment de cobrament de l’Organisme 
de Gestió Tributària per majors ingressos previstos i per l’amortització de préstec, així 
com per la previsió d’increment dels tipus d’interès. 

L’Àrea de Serveis Personals compte amb un pressupost per a l’exercici 2007 de 
5.063.046,10 €, amb una lleugera disminució del 0,78% respecte a l’any 2006, que és el 
23,59% del pressupost general. 

En aquest apartat del pressupost destaca, que el conjunt de recursos destinats a 
Programes d’Acció Social totalitzen 746.529,02 €, que representa el 3,47% del 
pressupost, amb un augment de l’11,88% respecte als recursos destinats a l’exercici 
anterior. Aquesta xifra no conté els programes d’Ensenyament que amb 1.768.210,06 €, 
que augmenta un 14,67% i representa el 8,24% del pressupost.  

Si es considera que l’Ensenyament constitueix en el municipi una política més d’acció 
social, els recursos que realment es destinen per aquest concepte és de l’11,71% del 
conjunt del pressupost. 

El conjunt de recursos destinats a l’Àrea de Territori en el pressupost del 2007 és de 
6.959.721,20 €, amb una disminució del 22,36%, que representa un 32,43% del 
pressupost. 

Respecte a les diferències d’estructura, se centren en el finançament de les inversions, la 
millora de la relació ingressos/despeses corrents, la disminució del préstec i, en 
conseqüència, el manteniment de les ràtios financeres de l’Ajuntament en les franges 
adequades i la millora respecte a l’anterior exercici.     

El pressupost preveu com a objectius bàsics la contenció de la despesa i el manteniment 
d’uns nivells òptims d’endeutament municipal, continuar amb les inversions ja iniciades 
com la construcció de la residència per a la gent gran i l’acabament de les obres per a la 
millora del centre d’ensenyament Pau Vila, la informatització integral de les escoles 
municipals públiques, les inversions en places, espais públics i la millora de la xarxa 
viària, les actuacions aportades en el procés de participació ciutadana i altres inversions 
en centres culturals. 

Pel que fa al Parc Fluvial i el centre d’ocupació per a joves de Cal Jardiner són inversions 
previstes en el pressupost de 2006, com ha comentat anteriorment, i que tindran 
continuïtat en aquest exercici amb la incorporació dels romanents. 

El senyor Llacuna continua explicant que respecte als Serveis Generals de la corporació i 
Alcaldia la única diferència apreciable que hi ha és la previsió de l’augment de l’IPC des 
del 2003 dels càrrecs electes i l’aportació als grups municipals. 

L’Àrea de Seguretat Ciutadana augmenta un 7,41%, que correspon a retribucions de nous 
agents, l’adquisició de dues noves motocicletes i un ajustament o readequació de la 
subvenció a protecció civil, que és un servei voluntari que dóna bons resultats al municipi, 
i del qual estan força satisfets. 

El Servei de Recursos Humans no presenta variacions significatives, amb un augment del 
0,68% i es manté amb la mateixa línia del pressupost de l’any anterior. 
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Promoció Econòmica i Ocupació disminueix el pressupost, amb un 89,67%. És una xifra 
molt important de disminució perquè desapareixen dues inversions del programa, en 
concret la inversió de la Marineta i Cal Jardiner, aquestes són inversions del 2006. 

La partida d’imatge del municipi amb 45.000 €, aproximadament, canvia al programa de 
comerç i consum, malgrat que el pressupost s’adequa exclusivament al personal i a les 
partides d’assessorament i estudis i partides de manteniment del servei, vol deixar 
constància que es publicarà a principis de gener l’evolució del Servei d’Ocupació, que ha 
obtingut uns bons resultats. Ara comença amb força i la tasca realitzada d’inserció laboral 
ha estat important en diferents nivells, des del punt de vista dels plans d’ocupació i 
d’insertar laboralment a persones que coneixen el servei i que els ajuden a trobar feina. 

El servei d’informàtica pateix una reducció del 13,44%, atesa la disminuació de la inversió 
dintre d’aquest servei, ja que les inversions en informàtica per al proper any estan 
previstes en l’àmbit educatiu, com després detallarà. 

Secretaria General s’incrementa amb un 8,23% bàsicament per l’augment de 
remuneracions i per l’aparició en aquest any de la partida d’eleccions, perquè en aquestes 
eleccions correspon al municipi un protagonisme econòmic més important que en altres, 
que no són d’àmbit municipal. 

Administració General augmenta un 6,23% a causa del lloguer d’unes caragoles en la 
nova escola del municipi i per un reajustament que es pot veure en el funcional d’uns 
lloguers de l’avinguda de Catalunya, i per la previsió de l’augment de les assegurances. 
Són els tres conceptes pels quals s’incrementa Administració General. 

El Jutjat Municipal té una variació a la baixa de 900 €, que representa un 14,16%. L’Arxiu 
Municipal es belluga en les mateixes dimensions que a l’any 2006, amb un augment del 
0,65%. 

Informació Municipal i Atenció Ciutadana s’incrementa en un 19,05%, i incorpora una 
nova campanya de civisme. 

Consum i Comerç pateix un fort increment perquè incorpora la partida d’imatge del 
municipi destinada a la compra parcial i a la instal·lació dels llums de Nadal i un 
reforçament de les subvencions a actes i entitats com per exemple la Fira de Nadal, que 
va tenir lloc a la plaça de la Vila. 

A continuació pren la paraula el regidor de Serveis Personals, el senyor Torio, i exposa 
que al 2007 es presenta a aprovació un pressupost de despeses de 5.063.000 €, als 
quals s’han d’afegir 3.058.000 € del Patronat. Es destinen més de 8.000.000 € a l’atenció 
de les persones. 

El Servei d’Esports té un pressupost de 767.000 € i cobreix un ampli ventall d’activitats a 
la piscina, als pavellons esportius, al camp de futbol, les pistes dels col·legis, i la zona de 
Can Butjosa, que s’aprofita per activitats esportives. 

Destaca alguns fets puntuals del 2007, com la trobada comarcal d’activitat física de la 
gent gran, l’augment dels alumnes dels col·legis Lluís Piquer i Pau Vila, que es desplacen 
a la piscina municipal de Can Butjosa per fer cursos. 

Hi ha un increment considerable de les depeses d’esport. La contractació de socorristes 
als mesos d’estiu dintre del conveni per a la utilització de la piscina de la Corefo per als 
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abonats de Can Butjosa, l’ampliació del nombre de participants en el casal esportiu que 
tenen lloc per als nens més grans de 12 anys, la realització del mapa d’instal·lacions 
esportives municipals, que permet marcar les línies d’actuació envers la necessitat de 
construcció i el condicionament de les instal·lacions esportives per als propers 20 anys. 

El senyor Torio continua explicant que el pressupost preveu l’augment del nombre de 
participants a les escoles esportives, als jocs escolars, a les activitats per a adults i gent 
gran i tota la resta d’esdeveniments esportius que tenen lloc al llarg de l’any. 

Referent a les àrees de Serveis Socials, Igualtat i Dona, que engloba Cooperació, té un 
pressupost de 746.000 €, gairebé un 11% més que al 2006. Bàsicament es dedica a 
augmentar l’acció directa, les beques, les hores dels API, que és el servei d’atenció 
psicològica a la infància i a la joventut, i especialment a la posada en funcionament d’un 
centre obert dintre dels programes i accions concretes adreçades a la protecció i els 
riscos a la infància. Aquest nou centre obert funcionarà a finals de gener o començaments 
de febrer, a les dependències del centre parroquial. Aquest centre és un dels eixos 
estratègics de Serveis Socials per al 2007. També preveu el desenvolupament del 
protocol d’infància i incorpora la Xarxa de Centres de Gent Gran al Casal de Sant Jordi 
que dona servei a persones amb una certa dependència i farà de pont al centre de dia, 
que es comença a construir juntament amb la residència. Les obres de remodelació i 
condicionament del casal són a càrrec de la Caixa de Catalunya, les quals ja estan 
finalitzant amb l’arranjament del sistema de calefacció, la construcció d’una cuina i 
diverses millores en el centre. 

L’Àrea d’Igualtat treballarà al 2007 diversos programes d’immigració, per això es compta 
amb un tècnic d’immigració contractat pel Consell Comarcal i sostingut amb una 
subvenció de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat. L’Àrea incorpora també 
l’aportació municipal de cooperació amb un 0,7%, que aquest any suposa un import de 
85.400 €, que es destinen a projectes de cooperació internacional validats per la taula de 
solidaritat del municipi. 

Pel que fa a les àrees de Joventut i Participació Ciutadana, s’ha donat compte de l’acord 
de la Comissió de Seguiment del Procés Participatiu, que decideix una part considerable 
de les inversions. Destacar del pressupost d’aquest servei la proposta de 
desenvolupament de les polítiques públiques que assenyala el Pla local de joventut. El pla 
va començar l’any 2004, amb un estudi de la realitat del municipi i a partir de 2007 la 
proposta del Servei de Joventut és de mantenir les polítiques ja iniciades i les noves 
proposades pels joves i els tècnics municipals, de manera transversal dissenyant el 
document oficial del Pla local de joventut. 

Algunes de les propostes de l’esmentat pla és la promoció pública de lloguer temporal, 
programes de salut sobre el consum de cannabis, creació d’un butlletí jove o apropament 
intercultural. 

Respecte a l’Àrea de Participació Ciutadana l’increment del pressupost ve determinat per 
l’augment de 50.000 € en la partida d’inversió i destaca que al 2007 s’iniciarà el 
desenvolupament del Reglament de participació ciutadana, recentment aprovat pel plenari 
i començarà per la creació d’un Consell d’Infants i posteriorment per un Consell de Poble. 
Es continuarà amb les polítiques de suport, promoció i assessorament de les entitats del 
municipi i es continuarà treballant en el procés de participació en el pressupost municipal, 
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amb el programa “Amb els diners, tu hi comptes”, tenint en compte les aportacions i les 
valoracions en comissió de seguiment d’aquest. 

En el pressupost del Servei de Cultura destaca l’increment de la biblioteca de Can 
Butjosa, fruit de la modificació del conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic i la 
incorporació de la biblioteca en la Xarxa de Centres Formatius del Departament 
d’Educació a l’àmbit de la formació en biblioteques escolars. 

La resta de partides de l’Àrea de Cultura, amb un pressupost ajustat tractarà de mantenir 
l’elevada qualitat i quantitat de la programació cultural, de la qual gaudeix el municipi. No 
pot dir el mateix del Servei d’Educació, que augmenta significativament el pressupost en 
un 15% o dit d’una altra manera en 225.000 € que es destinen fonamentalment a 
construccions escolars o equipaments informàtics a les escoles del municipi. Al marge 
d’aquest increment que es destina una part important a les obres d’ampliació i millora del 
CEIP municipal Pau Vila i algunes millores al col·legi Lluís Piquer que no es preveien al 
projecte o a millorar l’escola bressol la Cuna, el pressupost continua donant suport a les 
activitats a les escoles, les AMPA, al Projecte educatiu de Parets, que està en marxa o als 
projectes de suport a les famílies, a la xarxa de transició escola-treball o al Pla local de 
formació permanent, que ha engegat la Diputació a Parets. 

L’aportació de 758.000 € a la despesa ordinària del Patronat Municipal d’Ensenyament, 
que engloba el CEIP Pau Vila, les tres escoles bressol i l’Escola de Música, aportació una 
mica inferior a la del 2006, gràcies en part a l’augment de les subvencions de la 
Generalitat de Catalunya i que podrien veure en el pressupost del Patronat, un pressupost 
de 3.058.000 €, amb un augment de 314.000 € respecte al 2006, i que 300.000 € 
corresponen al programa del Pau Vila, que es determina fonamentalment per l’aplicació 
de la sisena hora a les escoles de primària en els municipis de més de 10.000 habitants. 

L’aplicació de la sisena hora suposa un augment considerable de la plantilla i de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya en el marc del conveni entre ambdues 
administracions respecte a la despesa de personal, la qual cosa suposa un equilibri 
pressupostari que permet un descens de l’aportació de l’Ajuntament en la despesa 
general del Patronat, que l’any passat era de 775.000 €. 

A continuació pren la paraula el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, i indica 
que farà un breu resum dels programes de Comunicació Institucional, Servei de 
Comunicació, i als serveis de comunicació referents a la ràdio municipal i al servei 
d’informació municipal. 

El Servei de Comunicació Institucional es responsabilitza de la línia comunicativa de 
l’Ajuntament i es continua ocupant de les campanyes de comunicació, imatge i difusió 
dels actes de les activitats institucionals, juntament amb la coordinació de les publicacions 
i la gestió del web municipal referent a informació ciutadana. Es manté la línia de qualitat i 
imatge en l’edició d’impresos de l’Ajuntament, per donar a conèixer les activitats que es 
porten a terme al llarg de l’any i majoritàriament a través del servei propi de disseny. 

Es faran les insercions publicitàries de la revista municipal “Parets al Dia”, per difondre les 
activitats que porta a terme la corporació i en les campanyes i casos puntuals es valorarà 
l’oportunitat d’utilitzar pancartes o plafons de difusió que posteriorment es reciclen, com 
es veurà després amb una aportació de l’Àrea de Medi Ambient. 
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Es planteja l’estudi d’una marca de ciutat, una iniciativa per identificar visualment i 
gràficament la vila i unificar totes les aplicacions gràfiques que es generen. La finalitat és 
trobar una imatge que personalitzi la identitat del municipi, amb un element representatiu 
de la comunicació institucional, amb l’objectiu que la ciutadania reconegui ràpidament la 
procedència de la informació que arriba de l’Ajuntament i que alhora resumeix el tarannà i 
les potencialitats de la vila. 

El senyor Mingote exposa que continuaran apostant per les noves tecnologies i en aquest 
sentit potenciaran el web per posar a l’abast de tothom informació directa, ràpida i 
simultània. 

S’ordenarà la portada i s’inclouran nous apartats de informació ciutadana, es garantirà 
l’accessibilitat per a persones amb discapacitacions i s’introduiran les millores necessàries 
per mantenir la llei de qualitat d’internet, concedida per l’agència Iqua. 

Es renovaran els webs dels diferents serveis municipals per unificar la imatge i 
l’estructura, i es crearan nous apartats, com educació, casal d’avis, biblioteques, entre 
d’altres. 

En l’àmbit de comunicació i conjuntament amb el servei de cultura i arxiu es donarà suport 
als centres d’estudis que s’han creat a Parets per promoure la recerca i difondre el 
coneixement del patrimoni local i fomentar iniciatives culturals. També es continuaran 
ocupant de la col·lecció d’estudis locals per aprofundir en diversos aspectes de la història 
de Parets. En aquest sentit està prevista la publicació del llibre de la Segona República i 
de la Guerra Civil a Parets, que pràcticament està enllestit així com l’edició d’un llibre 
sobre les escultures d’En Marès a més de donar suport a publicacions d’autors locals. 

Amb col·laboració amb el servei d’arxiu es preveu una sèrie d’accions i de publicacions 
per donar a conèixer els principals edificis i elements del patrimoni arquitectònic. S’editarà 
un tríptic per difondre els aspectes d’interès i els serveis de la població. 

La partida de protocol i comunicació institucional, amb un import de 122.719 € i entrant en 
els diferents serveis de comunicació, començarà per la Ràdio Municipal, amb un 
pressupost de 201.000  €, explica que durant el 2006 s’ha consolidat RAP107 com un 
referent informatiu diari de la població, el web de l’emissora a rebut més de 18.000 visites, 
8.000 més que l’any passat i durant tot l’any s’han introduït més d’un miler de notícies de 
tots els àmbits. 

El web ha ampliat l’oferta d’arxius d’audio en la secció de ràdio a la carta i continuarà en 
aquesta línia, i entre els objectius per al 2007 està la implantació d’un nou disseny per a la 
pàgina web i l’increment de l’oferta de programes i informació. La ciutadania cada vegada 
utilitza més les noves tecnologies. 

Un altre dels reptes de l’emissora municipal és l’increment de la quota d’audiència. A 
principis de 2007 es donaran a conèixer les dades d’un nou estudi que permet conèixer 
les preferències dels oients de RAP107. 

De l’estudi realitzat a finals de l’any passat es desprèn que el 71% de la població de 
Parets coneix l’emissora i 7.000 persones de Parets i Mollet l’escolten de dilluns a 
diumenge. 
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Pel que fa a la programació de RAP107 es mantindran les 140 hores de producció pròpia 
a la setmana, que en algun moment de l’any s’ampliaran a 170. 

A més de mantenir el cicle d’entrevistes trimestrals amb els sis grups polítics municipals, 
amb representació a l’Ajuntament, s’oferiran altres espais de debat de l’actualitat política 
coincidint amb les properes eleccions municipals. 

El nou any començarà amb novetats a RAP107 a partir del 7 de gener s’escoltaran els 
nous indicatius que l’emissora ha dissenyat amb l’eslògan de “Marquem la diferència”. 
Amb aquest lema RAP107 aposta per l’apropament i la proximitat de la informació local. 

El senyor Mingote continua explicant que l’emissora municipal ha multiplicat per quatre els 
ingressos en concepte de publicitat dels comerços locals de Parets, i es converteix en una 
font d’ingressos directes. 

Respecte a la informació municipal, amb 261.828 €, ha de dir que l’Àrea de Comunicació 
pren especial rellevància en noves apostes de futur a curt i mitjà termini. Destaca en 
primer lloc la futura implantació de la televisió digital terrestre, que és un nou repte 
comunicatiu al qual se suma Parets conjuntament amb d’altres municipis del Baix Vallès. 
Fa temps que treballen en aquest camí i assenten les bases de la futura televisió digital 
del Baix Vallès, que complementarà l’oferta comunicativa. 

El pressupost per al 2007 incorpora una partida important en concepte d’inversió per dotar 
d’un nou mitjà la infraestructura necessària per al desenvolupament de la seva tasca. 
Aquesta és una aposta a mitjà termini. En un àmbit encara més proper i a curt termini, es 
refereix al butlletí municipal “Parets al dia”. Aquest mitjà va néixer amb la voluntat de 
cobrir més àmpliament l’aspecte informatiu del municipi, en format de premsa i es va 
dissenyar un butlletí que incorpora fets noticiables no només municipal, sinó amb moltes 
altres accions com actualitat, esports, cultura i entrevistes a persones i entitats vinculades 
amb Parets. 

Cada vegada més Parets creix en activitats i aquest fet planteja la possibilitat d’ampliar el 
nombre de pàgines i oferir als ciutadans més informació sobre els esdeveniments que 
succeeixen a Parets. 

Respecte a l’Àrea de Territori, puja gairebé uns 7.000.000 €. Dintre del Servei 
d’Urbanisme, Habitatge i Planificació Estratègica, les quanties substancials estan dintre 
del capítol VI, d’inversions, a les quals farà referència posteriorment de manera més 
agrupada. 

Els serveis municipals pugen un import de 3.791.000 €, amb un increment del 18,10%, pel 
que fa referència al cementiri i serveis funeraris, sobretot per l’ampliació i la conservació 
del cementiri i dintre dels serveis públics, via pública i conservació i manteniment d’edificis 
vol fer una sèrie de reflexions sobre el pressupost de 2007, i manifesta que hi ha diferents 
consideracions comunes en els tres serveis. S’ha considerat un augment de l’IPC amb 
l’increment de les partides abans esmentades. Hi ha quatre partides com la recollida de 
paper, el cànon de la planta de transparència, el cànon de deixalleria i el cànon de la 
planta de compostatge, que pugen més enllà del 500.000 €, i depenen del preu que fixa el 
Consorci de Residus del Vallès Oriental, que realitza el servei i marca el preu, el qual ha 
patit un notable increment. 
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La partida de recollida d’escombraries i neteja viària s’incrementa al voltant del 4,70%, ja 
que hi ha una major quantitat de recollida de residus, i un major nombre de metres de via 
pública a netejar bàsicament en el sector central, la zona UP-4, i la zona compresa entre 
l’avinguda d’Espanya, l’avinguda de la Pedra del Diable, el carrer San Joan i el carrer del 
Pedra Forca. 

Les partides d’energia elèctrica d’edificis i via pública s’incrementen en previsió dels 
augments que fixi el Ministeri en les tarifes i la previsió dels nous punts de llum i la xarxa 
viària, motivats per les noves obertures de carrers. 

Continuaran potenciant els diferents serveis de manteniment. El contracte de recollida 
d’animals de 40.000 € s’incrementa en relació a l’any 2006 a l’ordre d’un 33%. La gestió la 
realitza el Consell Comarcal i a causa de la nova llei de protecció d’animals, el tractament 
resulta més costós. 

El senyor Mingote continua explicant que la resta de partides tenen uns augments més 
moderats. 

El programa de medi ambient, que amb un import de 625.094 € preveu diferents 
actuacions en diversos àmbits, com residus, en què es promociona l’ús de la deixalleria i 
la recollida de residus especials. S’instal·laran contenidors per a la recollida d’olis usats, 
es repartiran recipients petits per emmagatzemar oli usat a casa, es reciclaran les 
pancartes i banderoles usades per l’Ajuntament per elaborar bosses o altres complements 
que es poden repartir en esdeveniments, activitats, fires i cursos. 

Pel que fa a l’aigua es continuarà amb la campanya per fomentar l’estalvi en el consum 
d’aigua. Es presentaran els resultats de la prova pilot 2006 de repartiment de reductors de 
cabal i es farà una presentació a les escoles d’un nou programa del joc de l’aigua. 

Respecte a l’energia, se celebrarà la setmana de l’energia a l’octubre de 2007 i dintre de 
la mobilitat es promocionaran els espais per al préstec de bicicletes, s’inauguraran els 
carrils de bicicleta de l’avinguda d’Espanya i el carrer Sant Miquel, tindrà lloc una 
campanya “Anem caminant a l’escola” , i se celebrarà la setmana de la mobilitat 
sostenible al setembre de 2007. 

Pel que fa a l’Agenda 21 es presentaran els indicadors ambientals del municipi i 
s’impulsaran els processos de participació per enriquir l’Agenda 21. Al mes d’abril es 
recuperarà l’EcoVallès i se celebrarà el dia mundial del medi ambient, entre moltes altres 
accions més ordinàries com el manteniment dels espais verds i els espais naturals. 

Hi ha una partida de nova referència sobre el manteniment de zones verdes, polígons i 
rieres. 

En aquesta àrea amb un import de 3.400.000 € es concentren moltes inversions, tot i que 
abans n’ha fet un primer repàs, farà especial indicació de les inversions, que segurament 
és el que més interessa el ciutadà. 

En places i espais públics es destinen 190.000 €. Dintre de la partida de l’anualitat de 
2007 del contracte de les obres de millora de la urbanització de l’avinguda d’Espanya i la 
instal·lació d’un ascensor en les escales de l’estació amb un import de 175.000 €, que 
complementarà el pressupost total de 429.900 €. 
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Les obres de millora de l’avinguda d’Espanya, entre el carrer Josep Molins i l’avinguda de 
l’Estació abasten la substitució i la renovació de tots els serveis públics de l’àmbit, amb la 
renovació del drenatge superficial, la substitució de la xarxa obsoleta d’aigua potable, el 
soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió, la renovació de l’enllumenat públic, 
el soterrament de dues zones de recollida de brossa, la reubicació de la cabina de 
telèfons i un nou mobiliari urbà i d’arbrat, l’accés des de RENFE, des del barri de Can 
Roura, que s’efectua actualment per les escales situades a l’inici de l’avinguda d’Espanya, 
que salven una alçada aproximada de sis metres. Aquest és un itinerari poc accessible, 
que es resolt amb aquesta obra, mitjançant la instal·lació d’un ascensor. L’obra es 
completarà amb el tractament de la façana del poble que forma el mur de contenció de 
l’avinguda d’Espanya. 

Referent a la urbanització de la xarxa viària, ha de dir que s’habilitarà l’aparcament dintre 
de les diferents accions d’aparcaments que seran moltes i diverses que complementaran 
l’oferta que es crea actualment. Es destinen 60.000 € a l’aparcament de l’avinguda de 
Catalunya, que està al costat del CAP, just al darrera dels blocs de l’avinguda de 
Catalunya amb l’avinguda de la Pedra del Diable. 

S’invertiran 120.000 € en l’ampliació de les voreres de l’avinguda de Catalunya a l’alçada 
de la Corefo fins a RENFE, que és la segona part d’una actuació de 60.000 € que serà 
l’adequació de la plaça de Can Berenguer, d’acord amb els paràmetres marcats pel 
procés de participació ciutadana de l’any passat, en el qual s’indicava que una possibilitat 
mixta seria la més interessant i el projecte el recull. 

Es destina un import de 30.000 € en el nou aparcament de l’avinguda de Lluís Companys 
i l’arranjament de l’accés a Can Serra, d’aquesta manera s’adequarà un espai de cessió 
d’ús situat a la façana sud de l’edifici dels quatre vents, per a unes trenta places 
d’aparcament. L’aparcament és una de les recomanacions del procés de participació 
ciutadana del Pla de mobilitat, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament als usuaris dels 
serveis i comerços de la zona alta del carrer Major i l’avinguda de Lluís Companys. 
L’espai actualment desordenat situat al nord del mateix edifici s’adequa com un petit jardí, 
una zona d’estada dotada de mobiliari urbana, alhora que es canalitza i es regula l’accés 
al camí de la Torre de Malla i l’accés de Can Serra. 

Referent a l’organització del sector de Can Fradera, és una urbanització de posterior 
execució i l’Ajuntament disposa d’un 28,75% de la propietat del sector urbanístic, que 
permetrà en els propers anys tirar endavant un programa sostingut de promoció de 
l’habitatge assequible, que s’iniciarà el proper any 2007, amb l’oferta de 55 habitatges.  

La residència i centre de dia és un dels projectes més importants de la legislatura i dels 
4.995.000 € d’import total en el 2007 s’implementarà amb 1.208.000 €. Serà la part 
d’aquesta anualitat. La primera fase de la residència i centre de dia per a la gent gran amb 
capacitat funcional per a 60 places de residència, amb un total de 40 places per a centre 
de dia, amb les 22 restants de residència previstes en el projecte es poden executar en  
una segona fase de construcció sense alterar la normal activitat de l’equipament i que se 
situa principalment a l’ala de la planta baixa a ponent de l’edifici amb accés independent 
de les obres. 

Les obres de la primera fase incorporen plenament totes les dependències i espais 
d’utilització general i serveis centrals de l’equipament com cuines, menjadors, tallers, 
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sales d’activitats i motricitat, tanatori, serveis mèdics, magatzem i altres dependències 
tècniques. 

Es destinen uns 630.000 € a construccions escolars. És una despesa força important. En 
l’anualitat de 2007 es contracten les obres de millora del CEIP, amb un import de 603.000 
€, que gairebé és la totalitat de l’import d’un pressupost total de més d’1.000.000 €. Les 
obres preveuen la rehabilitació integral de l’edifici, amb la millora i l’ampliació de les 
instal·lacions generals que tenen per objecte la rehabilitació integral de la façana i 
l’ampliació del menjador i aprofita l’espai actual i la cuina. Es crea un vestíbul tancat entre 
les oficines i l’accés a ponent de les aules; s’instal·la un ascensor per fer accessible totes 
les plantes. 

Es rehabiliten de forma integral els lavabos de les dues plantes del sector vell, se 
substitueixen les persianes i les finestres obsoletes, s’amplien i reformen els espais 
d’oficines i el claustre de professors, es crea un nou accés des del carrer Josep Umbert, 
més segur i accessible i es dota l’edifici d’una nova central energètica, calefacció i aigua 
calenta sanitària per alimentar a la totalitat de l’edifici. 

L’import restant de 26.000 € es destina a les obres d’adequació al CEIP Lluís Piquer, per 
a l’adaptació del nou funcionament de l’interior de l’escola. 

El senyor Mingote continua explicant que es destina una partida important a planejament, 
ordenació i projectes. En l’anualitat del 2007 el contracte de l’avantprojecte del complex 
esportiu de Can Butjosa i del projecte de condicionament i millora de la piscina coberta i la 
construcció de sales esportives, s’emporta un total de 117.000 € d’un pressupost total de 
247.000 € que es va imputar al 2006. 

Aquest és un projecte molt important, que té com a objectiu la incorporació de noves sales 
esportives a sobre dels vestidors, la construcció d’una coberta sobre l’actual pista 
descoberta, amb la dotació dels vestidors corresponents, remodelatge dels vestidors 
existents per als abonats i per als grups i la reforma de les instal·lacions tècniques 
assistents. 

La part que completa el pressupost de planejament, ordenació i projectes és de 60.000 €, 
que es destinen al projecte de la nova escola bressol. Es planteja la redacció del projecte 
per a la construcció d’una nova escola bressol de 80 unitats, que s’ubicarà al barri de Can 
Berenguer. 

90.000 € es destinen a la rehabilitació de la masia de Can Guasch. És una partida que 
han tingut en compte. La primera anualitat és de 70.000 € per formalitzar el conveni amb 
la cooperativa i per donar ús a un equipament i una instal·lació que està molt a prop d’una 
ubicació estratègica, que pot donar bons resultats a les entitats del municipi. 

40.000 € es destinen a l’arranjament i condicionament d’edificis. 

Pren la paraula el portaveu d’ERC, el senyor Rigol i manifesta que després d’haver sentit 
els regidors i des dels estudis que ha realitzat dels pressupostos vol fer una referència a 
l’informe econòmic financer. L’informe es limita a assenyalar les variacions de l’any 2006, 
sense donar cap més explicacions. Vol un informe més detallat. 

Referent als criteris i les justificacions vol que s’aclarin alguns punts. A l’apartat 
d’ingressos consolidats parla d’un increment del 42%, d’acord amb l’informe. Els recursos 
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i les operacions corrents diu que es deriven bàsicament dels tributs municipals. Si es té en 
compte que l’augment dels impostos municipals és del 3% com a màxim, costa d’entendre 
d’on surt la resta del percentatge, per més que comptabilitzin els aprofitaments especials 
com els de telefònica. 

Observen una despesa notable en el lloguer de la grua de 19.556 €, segons consta a la 
segona pàgina de classificació econòmica. Pregunta si han calculat el cost de la compra 
d’un vehicle propi per fer el servei. 

En el programa 4127, promoció de l’esport, pàgina 2, la classificació orgànica té una 
assignació de 225.040 €. Demana que es detalli el programa, ja que només es destinen 
1.240 € per a l’adquisició de material esportiu, en canvi es destinen 10.000 € a estudis, 
assessoria i treballs tècnics. 

El senyor Rigol pregunta si es preveu fer el rocodrom que ha sol·licitat alguna entitat. 

En indemnitzacions per raons de serveis, pàgina 6 de la classificació econòmica, es 
pressuposten 95.500 € per assistència a òrgans col·legiats, quasi 16.000.000 PTA. 
Demana que es retalli la partida, perquè és un autèntic escàndol, ja que les persones que 
tenen dedicació exclusiva o de mitja jornada no haurien de cobrar aquestes 
indemnitzacions. 

El senyor Rigol mostra la preocupació d’ERC pel projecte de Can Fradera, perquè no s’ha 
pressupostat exactament i creu que l’equip de govern s’equivoca totalment i demana que 
es reconsideri. 

El regidor d’Esports, el senyor Guzman, explica que respecte a si es preveu fer un 
rocodrom, respon que s’ha mantingut una reunió a petició de l’entitat interessada, en la 
qual s’ha informat que està previst fer-lo en una nova construcció, que serà la tercera sala 
i en el moment d’execució es portarà a terme la nova sala del rocodrom. 

L’equip de govern el desenvoluparà en la propera legislatura, si compte de nou amb la 
confiança dels ciutadans i ciutadanes de Parets. 

Referent a què només es dediquen 1.240 € a material esportiu, explica que aquest import 
es destina a la compra de pilotes i xarxes, entre d’altres petits materials esportius. S’ha fet 
una despesa prou important dintre del 2006 per adequar les pistes del col·legi Lluís 
Piquer, que no té res a veure amb l’equipament global que depèn d’Ensenyament. 

Respecte a la partida d’estudis, assessorament i treballs tècnics, explica que és una 
partida important tal com ha explicat anteriorment el regidor de Serveis Personals sobre 
les estructures esportives, que tot i que compta amb una subvenció de la Generalitat, 
l’Ajuntament també ha de preveure la despesa. 

Intervé el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i explica que el tema de la diferència del 
3% en la majoria dels impostos i les ordenances respecte al percentatge dels ingressos, 
és a causa bàsicament dels impostos importants, fet que ja es va debatre, com és el cas 
de l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, els quals no 
estan subjectes al 3%. S’ha de considerar que hi ha un procés important d’altes en l’IBI i 
en l’IAE, per això es produeix aquesta desviació.  

Respecte a la partida d’assistència a òrgans col·legiats, amb 90.000 €, explica que és una 
partida que correspon als regidors que no són de l’equip de govern. 
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Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i indica que no entén la 
pregunta sobre Can Fradera i què sol·licita. Demana el senyor Rigol que aclareixi la 
pregunta. 

El senyor Rigol explica que ha demanat que es torni a considerar el projecte de Can 
Fradera sencer. 

El senyor Lucio Gat manifesta que és una qüestió de concepte, ja que Can Fradera surt al 
pressupost com una inversió que preveu un capítol dotat i consignat amb 6 €, perquè es 
preveuen els ingressos de les quotes urbanístiques que han de satisfer els propietaris. La 
definició de l’apartat d’inversions preveu la consignació i la partida per executar legalment 
les quotes urbanístiques que entraran per aquest concepte i vincular-les. 

El senyor Rigol demana que es comenci de zero i es torni a replantejar el projecte de Can 
Frandera. 

El senyor Lucio Gat indica que no s’han de replantejar el projecte i que s’ha de consignar 
la partida per poder-la administrar. 

El regidor d’Esports, el senyor Guzman, explica que referent a la partida d’estudis i 
assessorament, que explicava el mapa d’instal·lacions esportives, el desglossament dels 
17.000 € és el següent: 12.000 € es destina a la redacció del mapa a fi de planificar les 
futures instal·lacions esportives per als propers 20 anys. Els 5.000 € restants es destinen 
a la confecció d’una enquesta que provoca el propi mapa per aconseguir un estudi més 
participatiu, que no sigui només un tema que els experts dictaminin sobre unes dades 
fredes i números rigorosos, sinó que s’obre a més un procés de participació mitjançant 
una enquesta. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, vota en contra del pressupost i s’absté en el tema de la 
plantilla de personal. 

La presidència matisa que la votació ha de ser única perquè els dos temes van junts. 

ERC vota en contra. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell i parteix de la 
base que aquest no és el pressupost del seu grup, ja que no és el pressupost que faria, 
encara que coincideix en una part molt important, en definir la lletra variaria la part 
econòmica i la consignació de cadascuna de les partides, i faria un pressupost totalment 
diferent. 

CiU analitza el present pressupost, que és el que toca i indica que els preocupa molt el 
nivell d’endeutament en totes les operacions de crèdit concertades. En aquest moment tot 
i que el deute viu ha baixat respecte l’any passat, hi ha una dada molt significativa i és 
que la càrrega financera ha pujat, la qual cosa vol dir que el tema financer preocupa, 
perquè els tipus d’interès pujaran, fet que s’ha de preveure i s’ha d’elaborar un informe 
sobre que s’ha de fer una reserva més gran, ja que l’augment en la previsió del tipus 
d’interès és important i no només per Parets, sinó per a tots els municipis. Es reflecteix la 
càrrega financera, però segurament anirà més enllà. 

En relació a les operacions de crèdit en el document que es va presentar l’any passat, en 
el quadre es va preveure la partida de 4.500.000 € que es van sol·licitar en operacions de 
crèdit. En el quadre d’aquest any no consta i s’ha posat a fora com un nou endeutament. 
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Creu que el quadre ha de ser més explícit, com el de l’any passat i fer constar els 
4.500.000 € i així se sabrà la xifra total, que no és de 20.259.000 €, sinó de 22.000.000 €, 
import molt important. 

Tot i que aquest any es demanen bastants menys crèdits que el passat, amb una 
diferència de 4,5 a 1,8, el 1.800.000 € que se sol·licita a crèdit és per fer front a una mica 
més de 50% de les inversions que proposa l’equip de govern. En aquest cas, està clar 
que puja 3.433.000 €. 

Per a CiU no significa contenció el que ha exposat l’equip de govern, ja que la càrrega 
financera puja, encara que s’han demanat menys diners a crèdit, però en definitiva es 
continua amb la bola de neu i s’incrementa el deute. 

El senyor Martorell continua exposant que la llei marca l’endeutament, i el de Parets està 
dintre dels paràmetres correctes, cosa que no vol deixar de mencionar, però el nivell 
d’endeutament és considerable. 

Només es disposa de 140.000 € en el pressupost d’ordinari per fer front a despeses, la 
qual cosa només és testimonial i no representativa, i vol dir que la tendència no ha 
canviat. 

La resta és d’1.500.000 €, aproximadament, que prové d’aprofitaments urbanístics, i s’ha 
de tenir en compte que arribarà un dia que els aprofitaments urbanístiques no seran els 
d’avui, ja que tenen caducitat i s’acabaran. Per això, l’equip de govern ha de reflexionar 
perquè s’arribarà a una situació delicada en aquest sentit, perquè probablement no es 
tindran tants aprofitaments urbanístics. 

El senyor Martorell indica que en el format del document presentat aquest any per aplicar 
la nova normativa és diferent i costa un mica assabentar-se dels númros i treure els 
percentatges. 

La partida de Seguretat Ciutadana, amb una partida d’un milió i escaig d’euros, no és 
gens desestimable i és una partida interessant, però s’ha de mirar el futur del municipi, 
que tindrà un creixement molt important en els propers anys de ciutadans nouvinguts, que 
exigiran seguretat ciutadana. 

El percentatge que s’inverteix en Policia Local d’acord amb el 1.012.000 € és d’un 4,7%. 
Segurament diran que no és correcte, perquè s’ha de veure el percentatge que representa 
en la partida sobre la funció que està imputada i el percentatge canvia, però si es mira el 
percentatge sobre el global del pressupost surt un percentatge del 4,7%. Si es mira en la 
partida específica és més que interessant. 

De cara a un futur invertir en seguretat ciutadana és tenir un millor municipi, més segur i 
més atractiu per als nouvinguts. 

Fa una menció especial a Protecció Civil, que està inclosa en aquest mateix paquet i tot i 
que hi ha un esforç reconegut, CiU creu que és petit i que s’ha de fer un esforç molt més 
gran, perquè és palès i demostrat que l’actitud i el servei que presta Protecció Civil a 
Parets és molt important i està molt reconegut també fora del municipi i a CiU li agradaria 
veure-ho reflectit més en el pressupost. 

Hi ha temes que s’han de potenciar i s’ha d’explicar als ciutadans els contrastos que 
tenen un cost molt elevat per al municipi i la recaptació és petita. En el pressupost de 
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2007 ha de preveure la recollida, l’eliminació i el tractament de residus, i la neteja viària, 
que té un cost molt important per al municipi d’1.584.000 €, però la taxa recapta poc. Per 
això, CiU vol que el pressupost faci un esforç en aquest sentit i encara que la càrrega ha 
de ser percentual en el temps, l’Ajuntament ha de marcar i ajustar el servei, que és molt 
important al poble, que té un gran valor afegit i que s’ajusti al que realment costa el servei. 
El pressupost ho ha de reflectir. 

Respecte al tema de les retribucions del personal és molt alt, tot i que hi ha una contenció 
envers el pressupost de l’any passat, amb una plantilla amb un volum important, que 
requereix en un futur una plantilla més compensada i no tan àmplia. S’ha de fer un 
ajustament, sense ànim de fer res especial, però sí una contenció i utilitzar la  política de 
la subcontractació de serveis, que és un sistema que està a l’ordre del dia i que és una de 
les úniques maneres que permetrà reduir la despesa de personal que és molt alta. 

El senyor Martorell reitera que el pressupost que es presenta avui no és el que CiU faria. 
Hi ha aspectes que s’han prioritzat i que el seu grup no ho hauria fet. Per l’exposat, CiU 
vota en contra del pressupost de 2007. 

Intervé el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i explica que respecte al deute és la 
reclamació històrica de CiU. Indica que els coeficients es mantenen, encara que l’any 
2005 es van disparar una mica, per l’augment dels préstecs, actualment es troben en una 
franja força prudent i des de fa anys l’Ajuntament està dintre del marge de deute viu entre 
el 70, 82 i 83, marges que no s’alteren, per tant no té lloc l’al·lusió de la bola de neu. 

El senyor Martorell, de CiU, indica que abans ja ha dit que el deute viu ha baixat, però ha 
pujat la càrrega financera a causa dels interessos, tot i tenir un pressupost més baix que 
el del 2006, amb un 12,56 i s’ha incrementat en 1,5. En canvi s’ha reduït el deute viu, que 
té la seva explicació, perquè ha disminuït el deute a crèdit. 

La lectura de CiU en el pressupost és de tenir en compte que puja la càrrega financera, 
tot i estar dintre dels marges legals, ja que el màxim legal permès és d’un 25%. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, indica que no és cap secret i és a causa de la 
previsió dels tipus d’interès. En la comissió informativa es va comentar que el deute de 
l’any vinent pateix una baixada important i el coeficient es recuperarà a la baixa. Estan en 
un moment de punta entre el 2006 i el 2007, que s’ha de superar, perquè s’afronten 
inversions noves i es liquiden els préstecs antics. 

El pressupost preveu el tipus d’interès, que augmenta en més de cent mil euros en les 
partides corresponents a interessos i tenen en compte l’increment dels interessos en el 
decurs del 2007. 

Pel que fa al quadre d’operacions de crèdit vigent, la diferència respecte a l’anterior és la 
presentació, però els coeficients resultants tenen en compte els 1.800.000 €. L’operació 
està feta en el quadre, només es tracta d’un problema de presentació, de si el préstec es 
posa abans o després dels total, és una qüestió d’ordre. 

Respecte a què els aprofitaments urbanístics no són eterns, ha de dir que és cert i és un 
dels temes dels quals s’ocupa l’equip de govern, la forma de substituir un tipus d’ingrés 
per un altre. És un problema que tots tenen present, perquè el Pla general només té una 
extensió possible. 
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Sap que per a CiU l’origen de l’ordinari de 140.000 € és minso, però es va començar amb 
una xifra molt discreta. El segon import és una mica superior i aquesta és la tercera 
vegada que es repeteix invertir amb ordinari, encara que sigui poc, però s’augmenta cada 
any. 

El senyor Llacuna continua explicant que és difícil equilibrar l’import de la recaptació de  la 
taxa mediambiental amb els contractes de neteja, recollida de brossa, orgànica, neteja 
viària, recollida selectiva i deixalleria, però vol especificar que la taxa fa únicament fa 
referència a la recollida selectiva i a la deixalleria. El concepte de la recollida de brossa i 
neteja viària s’engloba en un altre tipus d’import. 

Pel que va al capítol I, el 25% del capítol del pressupost total del consolidat representa 
l’Ajuntament i l’11% al Patronat. Sembla desproporcionat, però el Patronat és una unitat 
de servei i paga el personal, que són els professors i la seva participació encara que 
sembli exagerada i l’augment de la participació redunda en un millor servei en 
l’ensenyament de la població. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que anteriorment ha explicat una 
visió general del tema de les despeses de personal, i no ha parlat del Patronat. CiU és 
conscient de la despesa del Patronat Municipal d’Ensenyament, globalment. El Patronat 
ha de ser un emblema i un referent del municipi. Si es mira i s’analitza fredament el 
problema no està en la plantilla del Patronat, sinó en la general, i s’ha de treballar per 
reduir-la a base de buscar fórmules que permetin no tenir tant personal com té el municipi. 

No es refereix al servei que dóna el Patronat, cosa que vol matisar perquè no hi hagi cap 
malentès. Potser globalment s’ha de potenciar més el Patronat. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, indica que l’Ajuntament té molt personal que es 
dedica a donar servei als ciutadans del municipi, que és bàsicament una de les 
característiques de la corporació. No es poden augmentar els serveis i disminuir el 
personal d’una forma radical. Sí que es poden fer millores puntuals en determinats 
serveis, reconduir algunes situacions, però la tendència és al contrari, ja que s’elabora un 
estudi per a la construcció d’una nova escola bressol, per tant es necessita més personal. 

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Castells, i exposa que hi està 
d’acord en què s’ha d’invertir en seguretat ciutadana, però també s’ha d’invertir en altres 
àrees. Actualment el nombre d’agents és ideal per mantenir aquesta seguretat de cara al 
ciutadà. Parets creix com a municipi i, evidentment, la plantilla s’incrementa 
proporcionalment. 

Respecte a Protecció Civil ha de dir que s’ha doblat el seu pressupost. Està d’acord en 
què s’ha de millorar, però també ha de dir que no s’ha de consignar més quantitat que la 
necessària. Indica que es va mantenir una reunió amb els membres de Protecció Civil 
conjuntament amb l’equip de govern i es va creure adient consignar aquest import.  

També està d’acord en què la tasca de Protecció Civil està reconeguda fora de Parets i 
l’equip de govern també la reconeix i suposa que tot el plenari, ja que estan fent una tasca 
molt important en el municipi. 

La presidència reitera el reconeixement per la tasca que desenvolupa l’entitat. 
L’Ajuntament va fer una aposta molt important per aquest servei i a banda de les 
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subvencions concedides, una actuació que li ha donat molta importància és l’espai i les 
instal·lacions que disposen. 

S’ha donat un pas important i un salt de qualitat respecte a d’altres proteccions civils, a 
causa de l’espai que ocupen en aquests moments i de la una nau de qual disposen, que 
també utilitza la brigada. És una instal·lació fantàstica per donar un bon servei a la 
comarca. Reitera que les instal·lacions i els mitjans que han posat al servei de Protecció 
Civil ha estat una aposta de l’equip de govern en aquesta legislatura. 

Protecció Civil dóna un servei molt important a la població en situacions d’emergència, de 
control i de seguiment en moltes de les activitats que es desenvolupen. 

Protecció Civil ha augmentat en mitjans i personal, per les noves instal·lacions en què 
desenvolupen l’activitat, perquè poden fer retens de caps de setmana i altres dies. 

Respecte al deute explica que l’Ajuntament ha refinançat un dels préstecs més alts de 
l’any 1997, el qual queda amortitzat en el proper exercici, i repercutirà en la càrrega 
financera, ja que s’amortitzen en la seva totalitat uns 3.000.000 €. 

La màxima càrrega financera permesa és d’un 25%. Actualment parlen d’un 13%, que 
representa gairebé un 50%. Del 12% fins al 16 o 17% és el marge del municipi per invertir 
en projectes, ja que sinó es fa, evidentment no t’has d’endeutar, però l’Ajuntament es pot 
endeutar perquè té consolidació en els ingressos i el deute viu permès és del 110 i Parets 
té un 78%. No cal arribar al límit, però Parets té uns percentatges que permet tirar 
endavant les inversions, el projecte de pressupost i molts dels serveis que l’equip de 
govern es va comprometre a portar a terme en aquesta legislatura. 

Els percentatges econòmics estan dintre d’uns raonaments normals i bons per tenir un 
Ajuntament totalment sanejat, com és el de Parets. 

Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que amb la 
intervenció dels tres regidors de l’equip de govern, que han llegit bolcant una llista de 
futuribles, però si l’equip de govern continua exhibint la mateixa celeritat que han 
manifestat fins ara, moltes de les coses que s’han citat en la llista quedaran en el tinter, 
perquè l’estat d’execució del pressupost d’inversions d’enguany, al setembre només és 
del 17% de les previsions d’invertir. Només s’han fet obres i actuacions sobre el 17% de 
tot el que s’havia pressupostat. 

El NOPP ha fet una agrupació de dades en la mesura que ha pogut i a partir de les dades 
que disposen del pressupost, han obtingut alguns números que són curiosos. 

Destaca el tema dels lloguers, que els han agrupat en el pressupost perquè no 
disposaven de les dades específiques agrupades per aquest concepte. S’incrementa la 
despesa de lloguer en aquest any en un 40% si se sumen els lloguers dels edificis, 
màquines, vehicles, grues i equipaments. Per tant, es passa de 215.000 € a 303.000 €. És 
una quantitat molt elevada i que no indica una bona direcció en els lloguers. Demana una 
justificació i una explicació del per què l’equip de govern opta per aquesta tendència 
d’incrementar els lloguers. És una qüestió ha de corregir perquè si l’any passat es pagava 
cada dia quan es llevaven 600 € diaris, l’any que ve quan es llevin cada dia es pagarà 840 
€. Són imports certament respectables. 
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La senyora Martí indica que han agrupat les despeses previstes en el pressupost sobre 
un genèric que es diu premsa, revistes, llibres i altres publicacions. Aquesta suma passa 
de 23.000 € a 35.000 €, amb un increment del 50%. Demana explicacions al respecte, ja 
que d’un any a l’altre premsa, revistes, llibres i altres publicacions s’incrementen en un 
50%. També han sentit algunes de les possibles inversions previstes per a l’any vinent. 
Algunes són reiteratives de fa dos o tres anys, per tant, mai s’arriben a consolidar, però 
l’increment del 50% és molt respectable. 

Un dels conceptes que també han agrupat és atencions protocolàries i representatives, 
que l’any passat s’han consignat 25.000 € i aquest 38.000 €, amb un increment del 50%. 
Creu que hi ha massa de protocol, ja que només en un exercici pressupostari 
s’incrementa la quantitat. Demana que s’expliqui en què es gastaran aquests euros, quin 
protocol es portarà a terme per incrementar la partida en un 50%. 

Una altra agrupació fa referència a les partides d’informació, publicacions i d’altres. La 
partida passa de 66.000 € a 269.000 €, i es multiplica per quatre, amb un increment del 
400%.  

La partida 22602463 passa de 0 € a 143.000 €. Pregunta per la finalitat de l’import i si té 
justificació un increment del 400% en informació, publicacions i d’altres. 

La senyora Martí continua explicant que en l’apartat de l’endeutament han observat dues 
de les manifestacions que ja s’han fet, com que la càrrega financera puja, encara que no 
arriba al màxim legal. Això és com una casa, que tampoc s’endeuta fins a tots els límits, 
perquè els diners s’han de tornar i que l’Ajuntament s’endeuti suposa que el ciutadà ha de 
pagar unes quantitats importants d’interessos. 

Aquest any l’Ajuntament s’endeuta amb 1.800.000 € en inversions, encara que menys que 
l’any passat. L’Ajuntament no és capaç d’estalviar i és normal si en protocol, lloguers, 
premsa i publicacions s’incrementen entre el 40% i el 400%. És lògic que mai s’arribi a 
finançar capítol VI amb aportacions del pressupost ordinari. 

En el tema del deute si se sumen els 20.000.000 € que es deu més 1.800.000 €, que 
probablement es contractarà una pòlissa de crèdit en aquest sentit, sumen 22.000.000 €, 
just el pressupost consolidat de l’Ajuntament. 

Evidentment és una utopia dir que l’Ajuntament per quedar a 0 € ha de tancar les portes 
l’any que ve i no prestar cap servei, ja que coincideix tot el que deu amb la totalitat del 
pressupost de l’any que vinent. És una xifra considerable i important. 

Aquest any quan es lleven tornen 6.000 €, 1.000.000 PTA. L’Ajuntament quan obre les 
portes ha de portar al banc 1.000.000 PTA. Aquesta xifra s’incrementa encara més aquest 
any, per això el deute és una preocupació important per al NOPP. 

La senyora Martí manifesta que respecte al tema de la plantilla de personal troben a faltar 
una plaça, que ja han dit per activa i per passiva, la d’enginyer superior. L’Ajuntament per 
les mides que té no pot estar sense una plaça d’enginyer superior. 

L’increment de la plantilla que es produeix és bastant important. La plantilla de 
l’Ajuntament augmenta en 10 persones i el Patronat en 4. 

La partida de recollida, eliminació i tractament de residus i neteja viària és molt alta amb 
1.500.000 €, que suposa més del 8% de la totalitat del pressupost. És una de les partides 
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més elevades i reflexiona sobre el fet que tot i els diners que el servei costa, el poble està 
brut, és a dir no llueixen gens el 1.500.000 €. És un import i un percentatge molt alt en el 
pressupost. 

L’Ajuntament entre deutes i despeses d’Administració General es porta el 20% del 
pressupost, és una quantitat respectable davant de la partida de Medi Ambient que només 
té un 3,5% o altres partides, que tenen percentatges més baixos com acció social, que 
només conté el 3,8% de la totalitat del pressupost. 

Reitera que l’estat d’execució del pressupost d’inversions d’aquest any al setembre és del 
17%, la qual cosa vol dir que cada dia s’engega la maquinària, però a l’equip de govern li 
costa molt d’arrencar i posar en marxa les noves inversions. 

El NOPP va demanar l’any passat i l’equip de govern va dir que els pressupostos 
recollirien com a mínim uns apartats destinats a manteniment de la xarxa viària, perquè 
per tot és coneguda la situació en què es troba la urbanització de la vialitat. No pel que fa 
a noves inversions de major superfície d’urbanització, sinó al manteniment de les 
existents. Com a mínim s’han de pressupostar unes quantitats fixes de reposició de via 
pública molt concretes. 

Volen conèixer abastament les millores de reposició d’urbanització per millorar la xarxa 
viària, perquè el nombre de sots i de desperfectes va en un augment galopant a causa de 
la manca de conservació de l’espai públic. 

Les inversions es redueixen substancialment aquest any. Per si sol no és un fet ni bo ni 
dolent, només que l’any passat hi havia una previsió important i aquest any hi ha una 
reducció, però a l’apartat d’inversions s’observa que pràcticament no hi ha aportació de 
l’ordinari i que algunes de les inversions que el NOPP sempre discuteix no són 
pròpiament inversions com el fet de pressupostar planejament ordinari i projectes. Hi ha 
algunes altres partides de capítol II que s’han pressupostat a l’apartat d’inversions, però 
aquest no és el  millor lloc. 

Demana que es detallin les aportacions d’aprofitament mitjà i d’on surten cadascuna i no 
dir-les genèricament, per això és necessari saber si existeix algun tipus de conveni i 
valoracions dels aprofitaments mitjans per saber si els valors s’entenen per tothom igual 
de ben justificats i valorats; tot i que el NOPP és partidari que l’aprofitament mitjà es quedi 
sempre en els llocs en què estan per tal que en les zones urbanes l’aprofitament mitjà es 
destini a habitatges i en les zones industrials es destinin a zones franques. 

És una mala política de l’equip de govern convertir l’aprofitament mitjà en euros i diners, 
malgrat que el NOPP no comparteix la previsió que es proposa sí que volen conèixer 
cadascuna de les partides d’aprofitament mitjà i d’on surten. Quan es diu que per exemple 
a la residència i centre de dia hi ha l’aportació d’un aprofitament mitjà s’ha de concretar de 
quin lloc és, com s’ha valorat i on està. Una de les maneres de saber-lo és endegar els 
convenis urbanístics, que de moment no en disposen. 

El NOPP entén que ha d’haver una política de contenció de la despesa supèrflua, com la 
de protocol, lloguers, premsa, revistes, publicacions i informació. S’ha de reduir, aquest és 
un dels missatges del seu grup en el pressupost i pregunta pels creixements percentuals, 
que abans ha dit dels esmentats temes i que es justifiquin els creixements de lloguers, de 
premsa, de revistes, de protocol i publicacions. 
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Vol que l’equip de govern justifiqui la raó per la qual el pressupost no preveu cap apartat 
que imputi les subvencions que l’Ajuntament rep d’altres administracions públiques. És 
increïble que un municipi com Parets del Vallès amb un gran nombre d’habitants no 
prevegi cap subvenció en el pressupost, això vol dir que es fa una mala gestió. Pregunta 
per la relació amb les altres administracions i com és que no s’aconsegueixen aportacions 
importants de subvenció, que són els millors diners vinguts al pressupost, perquè són 
quantitats que no s’han de tornar, per tant manca una bona gestió econòmica per 
aconseguir aportacions a fons perdut, que és el que són les subvencions. 

La senyora Martí vol que responguin totes les preguntes que han formulat, que el 
pressupost es reformuli en el sentit de reduir les despeses que han anunciat anteriorment 
i demana que les despeses que ha dit que han crescut tant tinguin l’augment de l’IPC, 
com en altres partides. És a dir que la partida de lloguers, premsa, revistes, llibres, 
protocol i informació, s’incrementi només l’IPC i la diferència de diners, que són molts 
s’apliqui a l’apartat d’inversions. 

Intervé el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i explica que respecte a l’augment dels 
lloguers, anteriorment ha explicat que apareix un lloguer nou en Administració General, 
que és el de les caragoles del parvulari. És un lloguer que es paga amb molt de gust. 
S’incrementa el lloguer de les naus de l’avinguda de Catalunya, perquè la dotació 
pressupostària de l’any passat va ser insuficient, ja que va haver una errada i per raons 
tècniques la diferència en l’augment gira al voltant de 65.000 € o 70.000 €. 

Els lloguers i els interessos són una de les despeses més odioses i representa un 2,63% 
del pressupost consolidat de l’Ajuntament més el Patronat. Hi ha municipis del voltant que 
no tenen aquest percentatge, sinó que és més elevat, per tant Parets es manté en una 
línia prudent respecte a aquest tipus de despeses, que són les menys favorables per al 
municipi. 

Pel que fa a atencions protocolàries, ha de dir que es realitzen molts actes culturals de 
presentació, que requereixen documentació i atenció als assistents. L’augment de les 
despeses protocolàries es genera perquè es preveu un increment en les activitats. 

El regidor senyor Mingote aclarirà amb més precisió les partides de premsa, revistes, 
altres publicacions i informació. 

El senyor Llacuna continua exposant que respecte a l’endeutament les previsions de l’any 
2007 són les que són. Parets es troba en una franja adequada de deute viu i càrrega 
financera. L’estalvi net té uns coeficients correctes i que no justifica la situació econòmica 
del municipi, ni els ingressos que es poden generar i la relació amb les inversions que es 
fa i la despesa que se sosté, no justifica el més mínim la imatge apocalíptica que parli del 
que es parli la senyora Martí moltes vegades escenifica. La realitat del carrer no és la que 
diu la senyora Martí, ja que ni els carrers estan especialment bruts, més aviat estan nets, 
ni surten sots cada dia com si fossin bolets en el bosc. La senyora Martí exagera les 
seves presentacions, ja que no s’ajusten a la realitat i demana que el NOPP es miri el 
municipi amb més detall i amb tota la seva extensió. Si un va sempre la mateix lloc, 
perquè sap que trobarà problemes potser tingui una imatge desvirtuada. 

La plaça d’un enginyer superior encara no és necessària. Sap que ho serà i quan arribi el 
moment es crearà. 
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Pel que fa als orígens dels aprofitaments urbanístics, quan ha parlat en la presentació del 
pressupost els ha determinat a grans trets. Ha explicat el tema de Piensos Diana, la 
reparcel·lació de Can Volart i del Sector Circuit. 

Intervé el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, i exposa que és complicat 
contestar moltes de les preguntes, i no per les respostes, perquè el 80% o el 90% no són 
veritat o són veritats a mitges, per això farà una exposició més que una contestació. 
Algunes són categòricament mentida, altres mitges veritats i hi ha alguna veritat, que 
compartirà encantat. 

Hi ha un grup que sempre fa intervencions que estan fora del punt. Es permet el luxe i 
aprofita per dir una cosa que abans no ha dit quan ha tingut lloc la intervenció de CiU, que 
serveix de preàmbul. 

Coincideix especialment en algunes de les seves afirmacions de la intervenció del regidor 
de Convergència. El senyor Martorell ha fet algunes reflexions que afecten també al grup 
del NOPP. Coincideix en el fet que s’ha d’obrir seriosament un debat sobre el tema de la 
recollida d’escombraries, el tractament de compostatge, entre d’altres, ja que és una 
qüestió que el proper equip de govern haurà de tractar seriosament, perquè necessita un 
nou plantejament. 

El NOPP en algunes de les reflexions aportades, ha fet la “cuenta de la vieja”, però no 
funciona en molts casos, com per exemple en el d’informació, publicitat i d’altres, que 
augmenta 11.000 €, i parla de partides acumulades, però que si es desglossen les 17 o 
18 que hi ha signifiquen un augment de 250 € per servei, això vol dir que l’increment dels 
diferents diaris, etc. ja suposen aquest augment. 

Quan la senyora Martí parla de les inversions i diu que són repetitives, ha de dir que 
repetitiu és el discurs del NOPP, que és gairebé calcat al de l’any passat.  

Quan la senyora Martí manifesta que hi ha una mica massa de protocol, ha de dir que el 
que hi ha és una mica massa de demagògia, perquè si es mira l’apartat de protocol, no 
s’incrementa ni un euro. El que augmenta en la partida de protocol i comunicació 
institucional és la publicació del llibre de la Segona República, però la senyora Martí ho 
posa tot en el mateix paquet. 

Una mentida categòrica que ha dit la senyora Martí és que es passa d’una partida de 0 € 
a 143.000 €, quan realment es passa de 132.000 € a 143.000 €, només són 11.000 €,  
que es destinen a l’ampliació de les pàgines del “Parets del Dia”, per encabir entre d’altres 
temes les propostes que ha fet abans el company de la senyora Martí, com aportacions 
dels diferents grups polítics dintre dels pressupostos participatius. Reitera que l’augment 
de 0 € a 143.000 € no és cert, sinó de 132.000 € a 143.000 €, que és un augment més 
que moderat i necessari. 

El senyor Mingote continua exposant que la senyora Martí ha fet una reflexió, que si ha 
servit com a consell dir que per sufragar la despesa el que tocaria és tancar la porta de 
l’Ajuntament, espera que no sigui el que faria el NOPP. 

Quan diu que el NOPP fa demagògia ho diu amb totes les lletres, ja que no pot dir que 
cada paretà quan s’aixeca ha de pagar diners de la seva butxaca, perquè si fos així el 
80% dels paretans no menjaria cada dia, ni podrien viure, això es diu demagògia. 
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La senyora Martí ha fet algunes apreciacions en forma de preguntes i vol fer unes 
reflexions, ja que no fa falta contestar al tema de l’enginyer superior. Quan en algunes de 
les preguntes per escrit la senyora Martí apunta que els aiguats probablement es podien 
haver evitat amb un enginyer superior, aquest Ajuntament de ben segur que no en 
contractaria un, sinó que seran cinc, i d’aquesta manera assegurar evitar els aiguats. 

Respecte a l’eliminació i tractament de residus coincideix que s’ha de fer una reflexió 
important, perquè és de difícil manteniment. 

Quan la senyora Martí parla de les subvencions i la relació de l’equip de govern amb les 
altres administracions, ha de dir que són millors que fa uns anys amb la Generalitat. 

Sabia que el discurs del NOPP sobre les inversions seria repetitiu, que diria una altra 
vegada que com és que posen x calés en inversions, sinó han fet res en inversions. La 
lectura que ha realitzat la senyora Martí, no sap d’on l’ha tret, i per això passa a enumerar 
els diferents tipus d’actuacions que s’han executat relatives la despesa de capítol VI de 
l’any 2006 és clara i pot enumerar els diferents tipus d’actuacions que s’han fet, com 
l’arbrat, l’arxiu l’avinguda Catalunya, l’avinguda Espanya, l’avinguda de l’Estació, 
l’avinguda de Francesc Macià, l’avinguda de Lluís Companys, l’avinguda de la Pedra del 
Diable, l’eliminació de barreres arquitectòniques. Són actuacions fetes i imputades. 

Continua enumerant actuacions que han tingut lloc com en el barri Cerdanet, la biblioteca, 
el carrer Anselm Clavé, el carrer Barcelona, el carrer Batista i Roca, el carrer Berenguer, 
el carrer Bruc, el carrer Consell de Cent, el carrer Font de San Jordi, el carrer Girona, el 
carrer Joan Manel, el carrer Lepant, el carrer Major, el carrer Marina, el carrer Jaume 
Urgell, el carrer Pere Batlle, el carrer Ponent, el carrer Prat de la Riba, el carrer Raval, el 
carrer Sant Antoni, el carrer Sant Joan, el carrer Sant Valerià, Cal Jardiner, el camp 
esportiu, el camp de futbol, el Camp de les Peces, a Can Berenguer, a Can Guasch, a 
Can Jornet, a Can Marc, a Can Riera, a Can Roure, a Can Volart, al CEIP Lluís Piquer, el 
CEIP Pau Vila, el CEIP Pompeu Fabra, el Cementiri, el complex esportiu, a l’Escola de 
Música, a l’espai central, a la Linera, el Llevant Industrial, un mapa acústic, diferents 
inversions en maquinària, a la Marineta, al menjador social, a la millora de l’enllumenat, a 
la millora de la senyalització, a mobiliari de l’Ajuntament, a mobiliari de l’Escola de la 
Natura, a l’OAC, a parcs i jardins, al pavelló, al paviment de les voreres, a la petanca, al 
passeig de Ronda, a la plaça d’Espanya, a la plaça de l’Estació, a la plaça Frederic 
Marès, a la plaça de Gallecs, a la plaça de la Salut, al Pla del catàleg del patrimoni, al Pla 
de millora, a la Policia, al pont de la Mandra, al pont del Tenes, al recinte firal, a la 
residència, al Sector Central, a l’SLOP, a Territori, al torrent de Cantallops i en les voreres 
de l’autobús. Aquesta és la llista de tot el que s’ha executat, d’acord amb les dades de 
l’Àrea de Serveis Econòmics. Són intervencions que sí que s’han fet. 

Una cosa és demagògia i una altra dades contrastades. Si vol puc repetir la llista amb 
cadascun dels seus imports, a fi que no quedi la idea que l’Ajuntament i l’equip de govern 
no han fet res i que l’únic que fa és repetir les inversions de cada any, cosa que no és 
certa, perquè la inversió d’aquest any ha estat molta i amb un grau d’execució alt i 
esperen que la del proper exercici sigui en la mateixa línia. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que respecte al tema de les 
cargoles a l’hora d’intentar justificar el lloguer, creu que hi ha una confusió perquè s’ha 
parlat de cargoles futures per a una nova escola bressol, però hi ha una partida que diu 
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lloguer d’edificis escola, i aquesta suposa que són les cargoles de l’antiga escola bressol 
del carrer Mercè Rodoreda, on ara s’ha instal·lat provisionalment el CEIP que ha de 
funcionar a l’espai de Can Berenguer. 

El lloguer de les cargoles correspon pagar-les al Departament d’Ensenyament si 
l’Ajuntament fa una bona gestió. Probablement ja és així, i la partida es posa en previsió 
de la nova escola bressol, per pagar el lloguer de les caragoles, però el pagament 
correspon al Departament d’Ensenyament i no pas a l’Ajuntament. 

La senyora Martí pregunta si l’equip de govern creu que és raonable que l’Ajuntament 
pagui l’any que ve 303.000 € de lloguers, amb increment del 40% respecte l’any passat i 
que no intenti corregir aquesta tendència, ni l’increment del 40%. Aquest qüestió no l’han 
contestat. 

El regidor senyor Mingote ha manifestat que el NOPP no diu veritats, per tant sinó diu 
veritats ha de dir mentides, per això llegirà les partides: premsa, revistes, llibres i altres 
publicacions, que han agrupat les partides 2201 i, per tant diu veritats, i no mentides, hi ha 
la partida 111 amb 500 €, 121 amb 6.200 €, 121 amb 2.200 €, 121 amb 300 €, 123 amb 
300 €, 313 amb 1.345 €, 313 amb 1.400 €, 313 amb 1.400 €, 322 amb 420 €, 413 amb 
200 €, 432 amb 1.150 €, 444 amb 1.000 €, 451 amb 1.760 €, 451 amb 400 €, 451 amb 
2.100 €, 1.000 €, 300 €, 300 €, 10.972 €, 1.000 €, 1.000 €, que sumen 35.047 €, el doble 
que l’any passat. Si vol el senyor Mingote li passaran les dades perquè vegi que el NOPP 
diu veritats en base a les dades facilitades del pressupost. 

La senyora Martí indica que és una agrupació de les dades i agafen el funcional 2201 i els 
han agrupat i el mateix han fet amb el 22601 d’atencions protocolàries, que sumen 38.400 
€, que l’equip ha presentat escampades per departaments, perquè no es vegi  

La presidència pregunta quan suma la mateixa partida l’any passat. 

La senyora Martí respon que uns 26.000 €. 

La presidència indica que no és així, ja que sumen 34.250 €. El lloguer tampoc suma 
215.000 €, sinó 266.000 €. 

La senyora Martí manifesta que les dades que ha facilitat són les pressupostades, però no 
les modificacions posteriors. 

El senyor Llacuna ha dit que el NOPP fa manifestacions i intervencions exagerades i 
apocalíptiques i que no s’ajusten a la realitat. Creu que hauria de ser més curós amb les 
paraules, ja que cada vegada que el NOPP intervé la resposta que reb és en base a unes 
paraules que no semblen que formin part del que és un vocabulari gaire educat. El NOPP 
no és apocalíptic, ni exagerat quan diu que els carrers del municipi estan bruts, perquè 
això és de domini públic i ningú pot estar content de com es troben avui els carrers de 
Parets. Ningú dels presents pot estar-hi content. Malgrat els diners que es gasten els 
carrers del poble estan bruts i en algun indret cèntric els escombriaires només passen un 
dia a la setmana, fet que ha comprovat recentment. No és exagerar dir que molts dels 
carrers del municipi tenen sots importants i que no es reparen. El NOPP va presentar 
aquesta proposta l’any passat en el sentit de corregir aquesta tendència i que s’inclogui 
cada any, cosa que seria lògica i coherent, a més l’equip de govern la va acceptar, però 
després no ho ha traduït en una rehabilitació dels carrers del municipi, cada any dos o 
tres cops, en la mesura es pugui. Seria bo i permetria un bon manteniment de la via 
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pública. Reitera que ningú d’aquesta taula pot estar content de com està la via pública del 
poble, en general, sense indicar cap sector concret. 

L’equip de govern ha dit que quan ho cregui oportú posaran la plaça d’enginyer superior. 
La manifestació sembla exagerada. En la plantilla hi ha càrrecs de tota mena, amb una 
diversitat impressionant, però no té una plaça elemental i absolutament necessària i 
imprescindible com és d’enginyer superior. 

El NOPP no ha dit mai que si hi hagués hagut un enginyer superior no hi hauria hagut 
aiguats, el que ha dit és que si hi hagués un enginyer superior al municipi probablement 
faria advertiments i aprovacions a l’equip de govern sobre la necessitat de mantenir 
determinats espais per evitar els aiguats, perquè quan l’equip de govern parla dels aiguats 
de l’any passat, el vocabulari deixa que desitjar, perquè l’any passat va ploure, però no va 
haver aiguats. Hi ha vegades que ha plogut molt més. Això no és un aiguat. Si una xarxa 
no pot suportar aquesta pluja és una xarxa dolenta. És un problema que es pot afrontar si 
es posen solucions. 

El NOPP l’any passat va demanar el manteniment i la neteja de la riera Seca, i al final 
s’ha fet. Si hagués tingut lloc abans dels aiguats probablement no haurien passat, al 
menys en algun sector. No diu que els problemes són evitables al 100% i que si hagués 
un enginyer superior se n’evitarien tots, però demana que l’equip de govern no digui 
coses que el NOPP no ha dit. 

El NOPP ha dit que hi hauria una millor previsió en la prevenció en la xarxa 
d’instal·lacions. Probablement si hagués hagut un enginyer superior en el moment 
d’informar la llicència del bloc del Lluís Piquer, l’anomenat galliner, l’enginyer superior 
hauria alertat de la línia d’alta tensió que passa a dos metres dels balcons i que encara 
està per treure, o potser l’enginyer superior hauria alertat que en la informació pública de 
l’aprovació inicial del Pla general, quan es va produir l’aprovació provisional amb la 
Interpolar, que era una modificació substancial, ja que l’enginyer té coneixements amplis 
del tema i s’hagués evitat aquest punt tan lleig, que s’ha discutit avui. Potser aquestes 
mesures preventives haurien anat bé. 

La senyora Martí continua exposant que deixen en espera el tema dels aprofitaments 
mitjans a fi de conèixer els convenis, perquè no hi ha res de clar. 

L’equip de govern diu que el NOPP fa un discurs repetitiu. Ha de dir que a vegades sí, 
però avui no ha estat així, però a vegades sí, i hi està content de fer-lo perquè el NOPP és 
coherent amb el que explica i amb el que intenta defensar. Intenta ser coherent i raonar 
les propostes, que poden ser equivocades, però intenta fer un discurs coherent i acceptar 
els errors que es poden produir. Per això és lògic que determinats temes es repeteixin. 
Potser l’equip de govern en moltes qüestions no és gaire coherent com per exemple 
anunciar que tindrien una escola a Can Berenguer al setembre de l’any passat, que no hi 
és. Anunciar un Pla d’habitatge que no existeix i dir que aquest any hi hauria 100 
habitatges de protecció oficial construïts i el més calent és a l’aigüera. Això sí que és no 
ser coherent i no pas dir que el NOPP repeteix un discurs. Potser sí que el repeteix, però 
en el fons és coherent. 

Pel que fa a les subvencions, ha de dir que el senyor Mingote potser ha millorat molt les 
relacions amb qui sigui, però no ha servit de res, perquè no hi ha ni un euro en el 
pressupost. De moment i pel que es veu no hi ha previstes subvencions. 
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La senyora Martí continua exposant que el senyor Mingote ha llegit una llista amb tot el 
que representa que ha fet l’equip de govern. 

Intervé el senyor Mingote i indica que no representa, sinó que s’ha fet. 

La senyora Martí indica que el senyor Mingote confon la gimnàsia amb la magnèsia. El 
NOPP ha dit d’acord amb les dades de la interventora municipal, que al setembre el 
capítol VI, d’inversions, només s’ha executat en un 17% i el senyor Mingote s’ha confós i 
ha dit que l’equip de govern fa moltes coses, només faltaria que no fessin el manteniment 
de les instal·lacions municipals. 

El NOPP només ha manifestat que en el capítol VI d’inversions reals només s‘ha executat 
un 17% a 30 de setembre. No cal que el senyor Mingote llegeixi una llista, perquè no 
forma part d’aquest capítol. Reitera que confon la gimnàsia amb la magnèsia i no ha 
contestat a la pregunta o la proposta del NOPP. Probablement no s’han entès. 

La senyora Martí suposa que no podrà tornar a tenir ús de la paraula i, per això vol 
manifestar que el NOPP vota en contra del pressupost. 

El regidor de Servei Urbans, el senyor Mingote manifesta que seria la primera vegada que 
no tindria ús de la paraula quan la vol. 

En resposta a la pregunta de la senyora Martí sobre si els agrada com està el poble, 
respon que sí, que els agrada que estigui el millor possible i que cada any estigui millor, 
amb totes les condicions. No són conformistes, els agrada millorar i saben que tenen molt 
camí per fer, com tots els pobles de l’entorn. 

El senyor Mingote indica que el NOPP es repeteix en el tema dels sots. Aquest grup fa 
temps va presentar una iniciativa per apadrinar els sots, però no es poden apadrinar 
perquè es tapen. Només apadrinen els sots durant tres dies, després els han de deixar 
d’apadrinar, perquè es tapen. Aquesta és l’oposició que agrada a l’equip de govern, 
constructiva i de supervisió de la via pública, ja que es treu un profit. Quan l’oposició fa 
una tasca constructiva s’ha de reconèixer. 

La senyora Martí diu que som maleducats i inadequats. És el discurs de sempre. Abans la 
representant del NOPP ha fet una introducció, en què ha utilitzat la comunicació, premsa i 
revistes per fer un discurs demagògic, però la senyora Martí ha de ser la que menys ha de 
fer aquesta separació, perquè aquest discurs és diferent d’acord amb els diferents àmbits 
en què parla. És a dir, l’Ajuntament té una línia comunicativa, clara i directa. La senyora 
Martí té un discurs amb uns interlocutors i un altre discurs amb uns altres interlocutors. 
Llavors que faci lliçons de l’ús de la comunicació i de com s’han de distribuir els calés és 
curiós. 

Ja direm als diferents tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que són uns ineptes, 
perquè la senyora Martí no ho ha dit amb aquestes paraules, però ve a dir que un 
enginyer superior hagués fet moltes coses i el que hi ha ara no ho fa, perquè no en saben 
o pel que sigui, però no s’ha fet. Ja els comentaran la seva opinió. 

La senyora Martí ha dit que el senyor Mingote confon la gimnàsia amb la magnèsia, ha de 
dir que precisament la gimnàsia no la confon, precisament aquest apartat no el confon. 

La senyora Martí va demanar un estudi de satisfacció, el qual es va facilitar i ho diu 
perquè la senyora Martí i el NOPP se l’han de llegir i reflexionar, perquè quan se l’hagin 
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llegit veuran que la intervenció del seu grup envers tots els punts que proposa l’equip de 
govern visualitzen un poble, que el 90% dels veïns del municipi no ho consideren així. O 
sigui, que de l’estudi de satisfacció que la senyora Martí es pensava que amagaven, quan 
comença a detallar-lo es veu el grau de satisfacció dels ciutadans i ciutadanes de Parets 
que està per sobre del 80%. Si Parets fos tan gris, amb tants sots que no es pogués 
gairebé ni caminar, que s’inunda quan cauen quatre gotes, els ciutadans no considerarien 
Parets com un dels pobles més tranquils de la comarca, més segur i que manté la seva 
identitat. Tot això ho diu l’estudi de satisfacció. Si el NOPP es llegís l’estudi no faria 
aquest discurs catastrofista, cosa que diu amb bona intenció. Suggereix que es llegeixin 
l’estudi confeccionat per la Diputació i veurà l’opinió dels ciutadans del municipi. 

Intervé el regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, i manifesta que com a grup polític vol fer 
una exposició general de la interpretació dels pressupostos. Vol defugir d’una intervenció 
triomfalista, apocalíptica i catastrofística com en algun moment s’ha dit. 

L’equip de govern fa el que pot per millorar el municipi, i el senyor Mingote ha llegit una 
llista d’accions que s’han portat a terme al llarg d’aquest any, i que són prou eloqüents per 
si mateixes. Tots són conscients que la ciutadania espera el màxim de tots ells. Han de 
ser conscients que sempre apareixen nous problemes i reptes i que cal encarar noves 
iniciatives, en aquest sentit és necessari ser coherents en definir un pressupost, que és  
l’últim del mandat, per això també ha aixecat tanta polseguera i controvèrsia, perquè en 
definitiva és un model de treball que per als que estan al govern significa l’ocasió i 
l’oportunitat de consolidar una sèrie de compromisos i per aquells que no hi estan és el 
moment de qüestionar-lo, perquè no és el seu model de treball. 

És un pressupost de final de mandat, que ha de servit per finalitzar i acabar tota una sèrie 
de compromisos adquirits. És un pressupost que des del punt de vista del rigor econòmic 
ningú el pot desqualificar. És un pressupost equilibrat, amb un volum de consolidat de 
21.457.000 €, dels quals 19.000.000 € corresponen l’Ajuntament. 

Si s’observa el detall de les intervencions de l’exposició inicial dels companys que han fet 
ús de la paraula, en particular el senyor Llacuna, el senyor Mingote i el senyor Torio, que 
han explicat la informació detalladament, creu que no s’escapa a ningú que és un 
pressupost eminentment social. És un pressupost pensat per millorar les necessitats 
quotidianes de les persones en la vessant de la normalitat diària. 

És un pressupost ambiciós, que el nivell de detall ja ho evidencia. ICV-EA valora 
especialment algunes qüestions que s’han repassat relatives a l’habitatge, a l’educació, a 
l’atenció a les persones, als serveis socials, a la igualtat, a la immigració, a la joventut, a 
la cultura, a la partició ciutadana, entre d’altres, realça aspectes que el pressupost dóna 
un contingut i unes previsions importants, cosa que vol remarcar. 

A l’apartat de Medi Ambient, malgrat que algun grup municipal pugui entendre que no té 
gaire pes en el pressupost, ha de dir que s’han detallat una sèrie de qüestions que la 
priorització i la situació en el pressupost fa que adquireixi un compromís important i un salt 
qualitatiu en alguns aspectes de sensibilització social i ciutadana. 

ICV-EA també dóna el màxim de suport a Protecció Civil, i coincideix amb el que ha dit el 
senyor alcalde, i pensa que no hi ha prou amb donar suport i felicitar quan hi ha 
intervencions afortunades, que gràcies a Déu és molt sovint, sinó que el suport es dóna 
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amb infraestructures i l’Ajuntament i l’equip de govern s’hi han abonat llargament en els 
darrers temps. 

El senyor Tarrés continua explicant que respecte a l’endeutament, la credibilitat d’un 
pressupost ho dóna el propi estat d’execució, amb independència de les intervencions, 
que tot saben que porten ritmes diferents. L’estat d’execució del pressupost dóna per si 
mateix suficient credibilitat al pressupost de l’exercici actual i, per tant en aquest sentit 
reforça la credibilitat del que es porta en aquests moments a aprovació. 

Pel que fa al quadre de finançament, recull la relació de les dades d’operacions de crèdit 
vigents fins a l’any 2007, que van passar els serveis econòmics de l’Ajuntament. La 
càrrega financera està al 13,52%. Ni per fer triomfalismes ni per fer derrotismes, la 
legalitat diu que el màxim és del 25% i Parets està al 13,52%, és una dada objectiva i 
cadascú pot fer les interpretacions que vulgui. Parets està dintre de la legalitat i normalitat 
del context que l’envolta. 

Pel que fa al deute viu és d’un 78,58% respecte a un màxim de 110%, o sigui que estan 
en un context de normalitat i es preveu un estalvi net d’un 4,62%. Aquest quadre dóna 
més credibilitat a la proposta de pressupost que avui s’apunta. 

D’una altra banda, s’incrementa el deute en un context d’un augment de previsió 
d’ingressos. Més enllà de manipulacions i demagògia barates, cadascun pot mantenir la 
seva posició, però el que està clar és que els assumptes es controlen i es parla d’un 
augment dels ingressos del 10% en un context previsible de cert augment del deute, per 
tant el Pla de finançament el suporta perfectament. 

Respecte a la contenció de la despesa s’ha posat en evidència que hi ha aspectes de 
contenció de la despesa corrent que es pot assumir i que el repte de l’equip de govern és 
precisament assumir el repte de la contenció de la despesa corrent i tirar les inversions 
endavant, que és el capítol més important. 

ICV-EA farà una revisió de les inversions més destacades, que segurament és allò que la 
ciutadania l’interessa saber, en què es gasten els diners, que notin de manera més 
immediata. En el punt anterior la regidora de Participació Ciutadana i Joventut ha fet 
referència al que ha estat el resultat del procés de participació ciutadana. ICV-EA no ha 
intervingut perquè pensa que es recolliria en aquest punt, per tant encara que sigui de 
manera general vol dir que valora molt satisfactòriament el procés de participació, que 
sincerament tot i que la ciutadania ha participat en major nombre que l’any anterior i en 
les assemblees presencials no han participat tant, voldria que participés més en aquests 
processos. La ciutadania més que proposar gran elucubracions mentals diu allò més 
elemental d’aplicar el sentit comú i això és el més important que ha ensenyat el procés de 
participació ciutadana. Ha ensenyat que quan s’escolta s’aprèn i s’aprèn del sentit comú 
del ciutadà, que han demanat millores en l’enllumenat i el soterrament de contenidors, per 
això aquestes són les dues primeres inversions a les quals fa referència com a inversions 
importants, i que ICV-EA creu fonamentals per l’any que ve, perquè ho diu la ciutadania.  

Aprofita l’ocasió per felicitar la companya regidora de Joventut Raquel García, perquè 
creu que aquest ha estat un procés interessant i si es dóna continuïtat i s’engresca la gent 
pot acabar ensenyant moltes més coses de les que han après fins ara. 
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Respecte a les inversions vol ressenyar compromisos com el tema de l’avinguda 
d’Espanya, l’aparcament de l’avinguda de Lluís Companys, l’aparcament de l’avinguda de 
Catalunya, el refer les voreres de l’avinguda de Catalunya, des la Corefo fins a l’estació, 
són compromisos que s’assumeix el pressupost amb el conjunt de la ciutadania i si es tira 
endavant la ciutadania ho agrairà, perquè són reivindicacions força populars, en la 
mateixa línia l’actuació en la plaça Berenguer creu que és prou important i el compromís 
d’urbanitzar el sector de Can Fradera és un compromís de tirar endavant el Pla 
d’habitatge. 

És de domini públic la intenció d’ampliar el parc de la Linera, i ho recull el pressupost. 

El centre de dia i residència en aquest moment i en el pressupost d’enguany, està per 
sota del de l’any anterior en un 7%. L’impacte de la residència ha estat menor des del 
punt de vista econòmic, però l’impacte és més important que mai en el pressupost, perquè 
en aquest pressupost es veu com la residència i centre de dia es tira endavant físicament 
malgrat les obstruccions que s’han produït en el procés durant força de temps. 

Es preveuen inversions en la millora de places i espais públics, que s’han detallat i no 
insistirà. 

Es preveuen millores en l’enllumenat que ha esmentat anteriorment i una inversió molt 
important, que no deixa de citar, que són les construccions escolars. Les inversions tan en 
el Pau Vila com en el Lluís Piquer són les més important que s’han d’afrontar en el 
pressupost. Lligat amb això hi ha un tema que encara que és col·lateral és important i es 
tracta de l’equipament informàtic de les escoles. El pressupost dedica 70.000 € a dotar 
d’equipament informàtic les escoles del municipi, la qual cosa ha de portar més d’una 
reflexió sobre les prioritats de l’equip de govern, i l’educació per descomptat és una, fet 
que ningú pot posar en dubte. 

Podria parlar de moltes altres qüestions, però només significarà dues que no són per 
realitzar, sinó per preveure en el futur. Una és el projecte de l’arranjament de Can Butjosa, 
el complex esportiu i un altra és la nova escola bressol, que és fonamental. 

Can Guasch que és objecte ja no només del desig, sinó del moviment per començar a fer 
actuacions ja decidides i la cooperativa que és un altre compromís assumit. 

Tota la relació de actuacions posa de manifest que estan davant de l’últim any de mandat 
i que molts dels compromisos que van assumir conjuntament davant de la ciutadania es 
tiren endavant i quan s’acabi l’exercici i al final del viatge, espera que la ciutadania ho 
valori i els examini. Als que han fet el que han fet perquè no han fet més i als que han dit 
que s’havia de fer una altra cosa i no aquestes, també per les seves propostes. Té la 
convicció que la ciutadania sabrà apreciar que el compromís d’aquest govern és ferm per 
a la millora de la qualitat de la vida de tothom i l’examen el poden superar amb el 
benentès que el compromís de tirar-lo endavant es realitzarà en els propers mesos per 
donar punt i final a un mandat que ha estat de transformació importantíssima del municipi. 

Prèvia la vènia, pren la paraula el portaveu del grup Socialista, el senyor Lucio Gat, i 
exposa que per contribuir a minorar l’espesura mental que possiblement tenen tots a 
causa de l’hora, no farà la intervenció que havia preparat per exposar la posició del seu 
grup. Les intervencions del companys demostren d’una manera clara la posició i han 
contestat majoritàriament totes aquelles incògnites, algunes de les quals s’han plantejat. 
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El pressupost registra l’atenció a les demandes de la societat en l’àmbit de la seguretat, 
de la immigració, de la cooperació, de l’habitatge, de la sanitat i del medi ambient. 

En el marc d’un poble que progressa i com a conseqüència d’això, registra un creixement 
constant i que s’ha d’adaptar. 

El present pressupost recull una clara vocació i disposició social i que ho fa amb multitud 
d’arguments, però entre d’altres i simplificant la intervenció, perquè és un pressupost que 
continua dedicant un important esforç municipal a desenvolupar directament polítiques 
socials sobre les persones, que ajuden a corregir les desigualtats i perquè continua fent 
esforços importants en les polítiques territorials i aplica el principi tan esmentat en aquesta 
sala per algun membre del plenari, que una adequada i correcta intervenció 
mediambiental i urbanística en la via pública sens dubte contribueix satisfactòriament al 
desenvolupament social que genera la societat. 

El regidor del NOPP, el senyor Morguí, indica que el pressupost que té el senyor Tarrés i 
el que té el seu grup és diferent, no han donat el mateix document a tothom. 

Les votacions són les següents: 

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

Vots en contra: 6 (NOPP, CiU, ERC)  

Abstencions: 0 

Per tant i, 

Atès allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
concordants del Reial decret 500/90, sobre aprovació dels pressupostos municipals. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal de l'exercici 2007, 
integrat pel pressupost de la pròpia Corporació i del Patronat Municipal d'Ensenyament, 
segons el detall següent resumit per capítols: 

PRESSUPOST GENERAL PER A 2007 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ                               EUROS 
I  Impostos directes 9.084.970,00 
II Impostos indirectes 900.000,00 
III Taxes i altres ingressos  4.227.295,03 
IV Transferències corrents 3.121.341,00 
V Ingressos patrimonials 53.927,43 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 17.387.533,46 
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B) OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                               EUROS 

VII Transferència de capital 0,00 
IX     Passius financers 1.800.000,00 

 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 1.800.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 19.187.533,46 

 
ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                               EUROS 

I      Despeses de personal 5.369.452,38 
II     Despeses de béns corrents i serveis 6.654.770,60 
III   Despeses financeres  366.500,00 
IV     Transferències corrents 1.525.438,48 
 TOTAL DESPESES CORRENTS 13.916.161,46 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL    DENOMINACIÓ                               EUROS
VI     Inversions reals   3.433.012,00 
VII    Transferència de capital 31.909,00 
VIII    Actius financers 0,00 
IX     Passius financers 1.806.451,00 

 TOTAL DESPESES DE CAPITAL 5.271.372,00 
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 19.187.533,46 

 
 

PATRONAT MUNICIPAL D'ENSENYAMENT 
 

ESTAT D'INGRESSOS 
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                               EUROS 

III    Taxes i altres ingressos 526.874,00 
IV     Transferències corrents 2.500.737,41 
V      Ingressos patrimonials  1.360,00 

 TOTAL INGRESSOS CORRENTS 3.028.971,41 
 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                               EUROS 

VII    Transferència de capital  30.000,00 
 TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL 30.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.058.971,41 

 
 



 60 

ESTAT DE DESPESES 
 

A) OPERACIONS CORRENTS 
CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                               EUROS 

I      Despeses de personal   2.460.153,41 
II     Despeses de béns corrents i s. 567.318,00 
III    Despeses financeres     1.500,00 
IV    Transferències corrents 0,00 
  TOTAL DESPESES CORRENTS 3.028.971,41 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL   DENOMINACIÓ                   
EUROS 

VI     Inversions reals 30.000,00 
 TOTAL DESPESES DE CAPITAL 30.000,00 
 TOTAL PRESSUPOST  DESPESES 3.058.971,41 

 

2. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província i exposar-lo al públic per 
un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple municipal. El pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord, si durant aquest període no es 
presenten reclamacions . 

3. Trametre el pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d'Hisenda i publicar-lo resumit per Capítols en el Butlletí Oficial de la Província. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 

 


