
 

 

 

 

Casandra García Rodríguez  com a portaveu del grup municipal Sumem Parets, Jordi Seguer 

Romero, com a portaveu del grup municipal Ara Parets ERC, Rosa Martí i Conill, com a 

portaveu del grup municipal Nova Opció per Parets (NOPP) i Manuel Losada Seivane com a 

portaveu del grup municipal Ciutadans C’s  

 

Tenim  a bé presentar les següents AL.LEGACIONS, 

 

En data 13 d’abril passat es va publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona, l’anunci 

de licitació del contracte d’alienació d’un bé patrimonial, mitjançant procediment obert de 

subhasta pública, de Parets del Vallès. 

El solar objecte d’aquesta adjudicació és el solar corresponent a l’antiga escola bressol el 

Cirerer a l’Eixample en el C/ Batista i Roca núm. 7, és un solar de 406 m2, amb una edificació 

en mal estat de 118 m2. 

Segons la qualificació del Pla d’Ordenació Municipal vigent es tracta d’una zona on es poden 

construir habitatges, qualificada com zona EA3. Segons aquesta qualificació es podrien 

construir en aquests solar, dos habitatges fins a una superfície construïda màxima de 324 m2. 

El certificat cadastral d’aquesta finca indica que el valor cadastral actual és de 154.557 euros, 

assenyalant com a valor del sòl 125.506 euros, la diferència és la construcció. 

El peritatge que obra en l’expedient indica que el valor estimat del solar és de 66.075 euros, un 

valor molt per sota del valor cadastral, per tant podem deduir immediatament que els valors 

cadastrals del nostre poble estan dues vegades i mitja per sobra dels valors de mercat . Una 

altre cosa que pot haver passat és que el certificat no reculli el valor del mercat o del cadastre i 

per tant hauria de ser objecte d’una revisió. 

 

Per tot això presentem les següent AL.LEGACIONS 

 

Primera .- Que es revisi el peritatge que figura en l’expedient perquè el valor de 66.075 euros 

d’aquests solar, no sembla concordar ni amb el valor del cadastre que és de 154.557 euros, ni 

amb els valors de mercat avui existents en el nostre municipi. 

Segona.- Que no creiem que l’Ajuntament tingui cap necessitat de vendre patrimoni ja que no 

té pas una situació financera preocupant. 

Tercer.- Estimem que hi hauríem d’haver en l’expedient com a mínim tres peritatges per poder 

fer-nos una idea de quin és el valor real de l’immoble objecte de subhasta. El peritatge que 

figura en l’expedient no té en compte el valor cadastral de la finca. A més el valor de sortida a 



subhasta no hauria de ser inferior al valor cadastral, per coherència global dels valor de la 

ponència aplicats al cadastre. 

Quarta.- No figura cap informe de l’arquitecte municipal que hauria d´avalar o no el valor del 

peritatge, des del punt de vista de l’aprofitament que és pot fer del solar. 

Cinquena.- Que vendre aquest solar per 66.075 euros fa repensar tot el padró d’urbana del 

nostre municipi, posa en dubte que estem aplicant valors cadastral adients a la totalitat del 

poble i podria despertar alguna que altra reclamació utilitzant el peritatge que figura en aquests 

expedient, si la operació es porta a terme. Si l’Ajuntament dóna per bo aquest peritatge 

hauríem de concloure que tenim el padró d’urbana inflat dues vegades i mitja. Aquest seria un 

fet molt preocupant per les finances municipals perquè podria originar una cascada de 

reclamacions davant l’Ajuntament i davant el cadastre. 

Sisena.- Creiem que no procedeix vendre aquests solar perquè l’Ajuntament no té cap 

necessitat econòmica, com hem dit abans, que ho justifiqui i perquè podria destinar aquest 

solar i els dos habitatges que s’hi poden construir a habitatges de protecció oficial, o per a 

dones maltractades o per persones sense sostre que necessitin puntualment un lloc on viure. 

Setena.- Demanem que s’aturi aquests procediment, que no s’adjudiqui aquests solar i que es 

destini a finalitats social com hem apuntat anteriorment. 

 

Parets del Vallès, 2 de maig de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Parets del Vallès 

AJUNTAMENT  DE  PARETS  DEL  VALLÊS 
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