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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA D’ENTITATS DE PARETS DEL VALLÈS 

Data: 4 de novembre de 2021 
Horari: de 20 a 20.35 h 
Lloc: sala d’exposicions Can Rajoler 
 
Hi assisteixen un total de 31 persones en representació de: 
Agrupació Pessebrista de Parets, Futbol Sala Parets, Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume, AFA CEIP Vila Parietes, Ara Sarau, Associació Lúdico-educativa Rodola, Associació 
Parets Solidari, Balls de Saló, Binary Emotions Knights, Club ciclista BikersParets, Club 
Esportiu d'Activitats de Muntanya Parets-CAM, Colla Castellera Manyacs, Colla de Gegants 
Grallers i Bestiari, Parets Contra el Càncer, Club Atletisme Parets, CEP Centre Excursionista 
de Parets, Associació Educació en Llengua Estrangera, PRODANSA i Niu d’Art Poètic. 
 
S’inicia la reunió a les 20.01 h amb la presentació per part del regidor de Cultura, Francesc 
de la Torre, que dona les gràcies per l'assistència i per la col·laboració de les entitats amb la 
difusió de la cultura. 
 
Ordre del dia 
 

1. Normativa actualitzada del Procicat en matèria d’activitats culturals 
Josep Maria Valentí, director de l’àrea de Serveis Personals en funcions, fa un breu resum 
de les mesures aprovades a la Resolució SLT/3150/2021, de 21 d’octubre, en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, en relació 
amb: 

 Aforaments 

 Mesures de protecció individuals 

 Mesures en equipaments 
 
Juntament amb aquesta acta s’adjuntarà el document de la resolució. 
 
2. Justificació de subvencions 2021 
Laura Gomez, tècnica de Cultura en funcions, informa d’algunes de les qüestions que s’han 
de tenir en compte a l’hora de fer la justificació, com les següents: 

 

 Es recomana a les entitats disposar de certificat digital a nom de l’entitat, tot i que de 
moment està permès realitzar els tràmits amb el certificat personal d’algun dels 
membres de la Junta directiva. En aquests casos, la documentació l’ha de signar el/la 
president/a de l’entitat. 

 A l’annex 4, a l’apartat balanç econòmic, cal incloure tots els ingressos i despeses de 
les activitats subvencionades. 

 Només cal relacionar i presentar factures per l’import de la subvenció rebuda. 

 S’han de revisar les factures que es presenten perquè a vegades contenen erros en 
dades fiscals o en els imports. 

 Si alguna de les factures que es presenten inclou IRPF, s’ha d’adjuntar el model 190. 

 Cal presentar els justificants de pagament. 

 Es recorda que la justificació no pot incloure inversions. 
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3. Activitats de Nadal 2021 
 
Laura Gómez comenta que aquest Nadal esperen que es desenvolupi amb certa normalitat. 
Està previst fer una fira de Nadal els dies 5 i 6 de desembre, en horari d’11 a 14 h i de 16 a 
20 h. Es faran activitats complementàries com concert de gòspel, espectacles, xocolatada, 
etc. 
 
Es convida a totes les entitats a participar-hi mitjançant estands organitzats de la següent 
manera: 
A càrrec de l’Ajuntament: estand, una taula, dues cadires, connexió elèctrica... 
A càrrec de l’entitat: decoració nadalenca, vestuari nadalenc, continguts amb motius 
nadalencs... 
 
Es posa com a condició que sempre ha d’haver-hi alguna persona present, no poden quedar 
buides. També es comenta que si hi ha entitats que poden fer activitats només en unes 
franges horàries, es podria compartir la carpa entre diferents associacions distribuint-se els 
horaris. 
 
Si alguna entitat està interessada cal que ho comuniqui per correu electrònic a Can Rajoler a 
les adreces myriam.rodriguez@parets.cat o celeste.jaen@parets.cat. 
 
El regidor de Cultura comenta que en aquestes dates hi haurà el torneig Vila de Parets i es 
preveu que hi hagi moviment de gent. 
 
4. Formació del Grup de Treball per organitzar la Festa Major d'hivern 2022 
Laura Gómez explica que seguint amb la voluntat de tornar a la normalitat, es planteja 
organitzar la Festa major d’Hivern 2022 (del 21 al 24 de gener) de la manera habitual, per 
això, conviden a les entitats a formar part del grup de treball per organitzar-la. 
 
La primera reunió es farà el dijous 18 de novembre a les 20 h a les oficines de Can Rajoler. 
Les entitats que estiguin interessades poden comunicar-lo per correu electrònic a Can rajoler 
a les adreces myriam.rodriguez@parets.cat o celeste.jaen@parets.cat. 
 
També es demana que totes les entitats que vulguin celebrar algun acte durant la FMH ho 
comuniquin abans del dia 12 de novembre, per portar-ho a debat a la primera sessió de 
treball. Ho poden fer per correu electrònic a la Myriam Rodríguez 
myriam.rodriguez@parets.cat o a la Celeste Jaén celeste.jaen@parets.cat per incloure-les a 
la sessió del Grup de Treball organitzador. Per a cada activitat ens heu d'aportar la 
informació següent: 

 Dia de realització 

 Hora d'inici 

 Hora de finalització 

 Lloc on es desenvoluparà 

 Nom de l'activitat 

 Breu explicació del contingut 

  
S’anima a les entitats a participar, ja que en 3 trobades molt amenes es munta la FMH! 

http://www.parets.cat/
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5. Festa Major d'estiu 2022. Explotació servei de bar 
En Josep Maria Valentí explica que la Comissió de Festes des del 1979 ha portat, entre 
altres coses, el servei de bar a la Festa Major d’Estiu, destinant íntegrament els ingressos 
obtinguts a l’Ajuntament per ajudar a finançar la festa. 
 
Es comenta que després d’aquests 41 anys, l’edat dels components i la manca de relleu 
generacional, fa que la Comissió no pugui garantir, com cal, la prestació del servei de bar 
durant cada nit de la Festa Major d’estiu. És per això que estem cercant noves fórmules per 
garantir que aquest servei es presta amb la garantia habitual i, per això, s’ofereix a les 
associacions de Parets la possibilitat de muntar un espai “barraques” com es fa a molts 
municipis. Es tractaria així de muntar diferents bars dins La Linera a càrrec de les entitats 
que ho desitgin, evidentment, quedant l’explotació i la recaptació com a font de finançament 
addicional per a cadascuna de les entitats que hi participin. 
 
És una primera proposta que es llença perquè les entitats puguin valorar-la com cal. 
 
En el cas que no sorgissin entitats hauríem de cercar altres fórmules, començant pels bars 
del poble i acabant amb firaires, per exemple. 
 
Perquè les entitats ho pugueu reflexionar amb calma, es demana que ens doneu resposta, 
com a màxim, el pròxim 15 de gener perquè, en cas que no sorgissin entitats, necessitaríem 
força temps per fer tots els processos administratius per cercar les altres solucions. Les 
entitats interessades ens ho poden comunicar a Can rajoler a les adreces 
myriam.rodriguez@parets.cat o celeste.jaen@parets.cat. Un cop tinguem quines entitats 
estan interessades, ja es convocaran trobades per dissenyar com muntar-ho, veure com pot 
col·laborar l’Ajuntament, etc. 
 
6. Recuperació de la Festa de les Entitats 
El regidor de Cultura recorda el format de la Festa d’Entitats que s’havia fet anys enrere. 
Una activitat amb força èxit que consistia en una mena de fira de mostres de les 
associacions paretanes, que muntaven el seu estand i feien una mostra de les seves 
activitats. Tanmateix, la possible recuperació d’aquesta festa està vinculada a què hi hagi 
interès per recuperar-la per part de les entitats del poble i a l’aprovació del Pressupost 
Municipal 2022. 
 

7. Grup de WhatsApp de les Entitats 
Francesc de la Torre proposa facilitar un sistema de comunicació dinàmic entre totes les 
entitats del municipi a través de llistes de distribució de WhatsApp. Un sistema immediat, 
senzill, breu que informi sobre temes d’especial interès comunitari i sense col·lapsar, per tant, 
sense establir grups de conversa, igual al que funciona amb Parets Cultura, que informa de 
la programació cultural del Servei de Cultura per mitjà de molt pocs missatges breus 
setmanals a través de llistes de distribució (no de grup de WhatsApp), es suggereix fer el 
mateix però exclusivament dirigit a les associacions amb aquests continguts: 

 Informació municipal i d’altres administracions d’interès per les associacions: 
convocatòries de subvencions, avisos de terminis, concursos, activitats... 

 Activitats de les mateixes associacions que es vulguin transmetre a la resta. 
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 Missatges, comunicats o sol·licituds de col·laboració que les entitats vulguin demanar 
o oferir a les altres. 

 Propostes de realització d’activitats conjuntes. 

 Altres missatges breus que proposin les mateixes associacions. 

 

Les entitats interessades ens ho poden comunicar a Can Rajoler indicant la persona 
responsable i el número de mòbil on es volen rebre aquests missatges, a 
celeste.jaen@parets.cat i myriam.rodriguez@parets.cat. 

 

8. Torn obert de paraules 
Es dóna torn de paraula amb les següents intervencions per part de les entitats: 
 
Entitats esportives i juvenils proposen cobrar el 100% de la subvenció de 2021 de 
concurrència en el moment de la concessió pel retard que hi ha en les tramitacions. 

La regidora de Hisenda O’hara Valdivia respon que, en principi no és possible tal com ho 
preveuen les bases i la convocatòria. Els expedients ja s’han iniciat. 

 

La Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets pregunta si a través del grup de 
WhatsApp es podrà informar dels actes de les entitats als components del grup de Cultura. 

Francesc de la Torre respon que sí. Es demanarà autorització als components del grup de 
Cultura per incloure’s en aquest nou i així estar informats dels actes organitzats per les 
entitats. 

 

Minyons Escoltes i Guies (Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume) comenten que l'any 
vinent, l'entitat celebrarà el seu 60è aniversari i conviden a la resta d'entitats a gaudir-ne de 
les activitats que realitzaran, que més endavant concretaran. 

 
L'acta de la reunió la podeu trobar penjada al Portal de Transparència de l'Ajuntament de 
Parets. 
 
 
Parets del Vallès, 4 de novembre de 2021 
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