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El ple extraordinari del 15 d’octubre, sol·licitat conjuntament 
per ARA PARETS ERC i PxR-Junts, ha tornat a posar davant del 
mirall a les forces que integren el Govern de la moció de censura. 
Lluny del que proclamaven, la seva prioritat no és el veritable 
benestar dels paretans i paretanes.
Nou mesos després, dediquen gran part dels seus esforços a una 
intensa campanya de neteja d’imatge amb propaganda pagada 
amb diners públics en els nostres mitjans: Parets al dia, web, 
publicitat en mitjans privats (l’han quadruplicat en 6 mesos) i 
a la nova televisió. 
Prioritzen en despeses com el projecte de la passarel·la per veu-
re les pintures de la Tipel, on s’invertiran 30.000€, i en canvi 
rebutgen la majoria de propostes constructives que presenta 

Volem començar aquest espai explicant als ciutadans què són 
les ordenances fiscals i perquè són tan importants per als mu-
nicipis.

Les	ordenances	fiscals s’aproven per l’Ajuntament, i són nor-
mes que tenen com a finalitat regular els tributs municipals: im-
postos, taxes, preus públics, etc, que els ciutadans i ciutadanes 
de Parets aporten en forma d’impostos.

Les ordenances fiscals s’aproven una vegada a l’any amb les 
modificacions que corresponguin. A Parets, aquest any, tenim 
bones notícies, i és que les Ordenances fiscals es van aprovar 
la darrera setmana al ple del 21 d’octubre i per tant es podran 

posar en marxa tot just comenci l’any 2022.

Us destaquem les més significatives, ja que la majoria de taxes 
s’han congelat. 

Continuem amb la rebaixa de l’IBI d’un 2,5%, rebaixa que s’ha 
de sumar a les que ja es van aprovar els darrers dos anys, per 
tant, des que Sumem Esquerres a Parets és al govern municipal 
acumulem ja un 7,5%	de	rebaixa en aquest impost. 
Un compromís que recollia el nostre programa electoral i que 
estem portant a terme. 

En l’aposta pel medi ambient, la sostenibilitat i les energies re-

l’oposició.
Els vots en contra del PSC i Sumem Esquerres va servir per tom-
bar tres propostes positives per Parets:
-Pla	d’Ocupació	especial	Covid-19	dotat	en	80.000€	per	
contractar 6 joves aturats de Parets, durant 6 mesos, per fer 
tasques de caràcter social o de suport a serveis municipals.
-Pla de reactivació cultural de suport a les entitats i associa-
cions	dotat	amb	100.000€.
-Avantprojecte millora del polígon sector Mollet dotat amb 
15.000€.
L’única proposta aprovada va ser la de sol·licitar a la Generalitat 
la inclusió de Parets dins de l’àrea de mercat d’habitatge tens de 
lloguer per contenir els preus al nostre municipi. 

novables, per segon any consecutiu proposem la rebaixa del 
50%	de	l’IBI	durant	5	anys per als habitatges que instal·lin 
plaques fotovoltaiques.I finalment una mesura també medi-
ambientalista, necessària i de responsabilitat política com és 
l’augment de la taxa	mediambiental	de	19,45€ a l’any, ja que 
aquest contracte suposa un dèficit del voltant del milió d’euros 
per a l’Ajuntament. Una mesura que algunes organitzacions po-
lítiques utilitzen per fer demagògia ara que estan a l’oposició, 
però que quan formaven part del govern van reconèixer com 
a necessitat real de les finances de l’Ajuntament i, de fet, l’any 
anterior també va patir un augment.

PUJADA DE TAXES PER AL 2022
Des d’ARA PARETS ERC encara ens fem creus per l’increment 
d’un 35% de la taxa de recollida de residus per al 2022, quasi 
20	euros	en el rebut. I ens sorprèn aquesta pujada, perquè ha 
estat arbitrària i poc raonada, sense definir un nou model de re-
sidus per al futur, sense distingir els habitatges on viuen menys 
persones, els locals sense activitat o els solars.
Donada l’actual situació econòmica postpandèmia i amb una 
pujada generalitzada dels preus de la llum, gas, benzina i amb 
l’IPC pels núvols, ara no tocava la pujada tan gran i no ens ser-
veix d’excusa que el servei és deficitari. Perquè ho és des de la 
seva arrencada, fa més de 20 anys. 

Sumem Esquerres a Parets 
a/e: sumem.esquerres.parets@gmail.com

De nous projectes i noves il·lusions

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Prioritat, les persones?

Ordenances i compromisos realitzats

L’inici del nou curs ha vingut carregat de projectes per a Parets x 
la República-Junts. Després d’haver format part del Govern Plu-
ral, el nostre projecte fa un pas endavant per tal d’apropar-nos 
a totes vosaltres. 

La primera iniciativa ha estat el llançament del número 1 de 
L’Urna, un butlletí carregat de propostes i de veritats que 
pretén ser l’altaveu de tot allò que ens afecta al nostre voltant, 
i descobrir què podem fer juntes per canviar-ho. L’Urna respon 
a les ganes d’aproximar-nos a cada llar per tal d’arribar a totes 
i cadascuna de vosaltres amb l’objectiu d’avançar cap a un nou 
Parets, fruit de la cooperació i el treball conjunt, amb els valors 
que indica el nom mateix de L’Urna: democràcia, llibertat, em-

poderament, justícia, transparència i unitat. 

I el segon pas ha arribat amb la inauguració de la nostra seu 
local, amb la participació de la diputada al Congrés, Míriam No-
gueras, i del nostre company, Jordi Turull. A tots dos, els agraïm 
la seva companyia i les seves paraules d’encoratjament, de la 
mateixa manera que agraïm la companyia de totes les que vau 
ser-hi. La inauguració del local d’un partit polític renovat és una 
bona notícia per a tothom, ens voteu o no, ja que és un espai 
dedicat a treballar exclusivament a fer un Parets més feliç, 
tal com va afirmar en Jordi en la seva presentació. Amb un aire 
fresc i renovat, obrim les portes a tothom qui vulgui ser escoltat, 
que aporti idees o tingui ganes de sumar-se al nostre projecte de 

futur. Unes portes que romandran obertes a tota la ciutadania de 
Parets. I és que l’única forma d’aconseguir el Parets que somiem 
és fer-ho juntes. 

Així que, si teniu ganes de créixer com a poble i com a país, si 
teniu propostes, si voleu que el canvi sigui realment possible, el 
vostre espai el teniu a Parets x la República-Junts. 

Comptem amb vosaltres, compteu amb nosaltres!

#fempoble #fempaís

Parets per la República-JxCat 
a/e: paretsperlarepublica@gmail.com

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Este pasado sábado se inauguraban las nuevas dependencias 
de la Policía Local en Parets del Vallés. Tuve la suerte de asistir 
a tan solemne acto y debo reconocer que para mí es un honor 
poder comprobar que nuestros agentes tienen unas dependen-
cias a la altura de su gran servicio. 
Lo decimos poco y se lo agradecemos poco, pero su trabajo es 
impagable, se juegan su vida por defender las nuestras y eso 
jamás está recompensado. 
Además, en más de una ocasión sufren agresiones y no siempre 
reciben el apoyo de los gobiernos de turno. Me acuerdo, por 
ejemplo, como este sábado más de 2.000 agentes de Mossos, 
policías locales y guardias de seguridad se han manifestado en 
Barcelona para exigir seguridad pública. 

Es intolerable que desde el Govern de la Generalitat se les haya 
puesto en el punto de mira y se hayan criticado en más de una 
ocasión sus actuaciones, es intolerable. Cualquier gobierno debe 
apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante 
los violentos. Lamentablemente, por asuntos así vemos como 
la delincuencia aumenta de manera preocupante en Cataluña 
mientras nuestro gobierno mira para otro lado para contentar a 
sus socios de gobierno, los antisistema de la CUP. 
En este escrito quiero acordarme de nuestro ex alcalde y amigo 
Sergi Mingote, hace unos días recibió un merecido homenaje en 
Parets del Vallés. Fue emocionante ver la respuesta de vecinos 
y vecinas, y el cariño que hacía su persona pudimos constatar. 
Esté donde esté, seguro que Sergi esbozó una sonrisa. Descansa 

en paz, amigo.
En este acto estuvo presente el ministro de deportes, Miquel 
Iceta, quien antes acudió al Ayuntamiento, donde el PSC per-
mitió que ondeará todo tipo de propaganda independentista, 
demostrando el nulo desprecio que siente por el espacio pú-
blico. Que esto lo haga un partido separatista es denunciable, 
que lo haga un partido que se llama constitucionalista como el 
PSC es simplemente aberrante. Los socialistas son un partido 
independentista más, al menos en Parets del Vallés.

Un tema de vital importancia: la seguridad

L’any vinent congelarem les taxes, incrementarem el catàleg de 
bonificacions i reduïrem l’IBI un 2’5%.
Així ho hem decidit l’actual govern per reduir la pressió fiscal de 
les paretanes i els paretans.
La taxa mediambiental s’incrementa, com va fer el govern ante-
rior, per donar un servei de qualitat a la ciutadania. Aquesta taxa 
es congela per als comerços, a diferència del govern anterior, 
que la va incrementar notablement.
Pel que fa als ajuts als comerços i als establiments del sector de 
la restauració i dels serveis afectats per la COVID-19, aquests 
es poden sol·licitar fins el 19 de novembre.
La concessió dels ajuts ascendeix a 150.000 euros. L’import 
que es concedeix és de 600 euros per persona física, jurídica o 

societat civil privada.
L’ajut es pot demanar a través de la Seu Electrònica (paretsdel-
valles.eadministracio.cat). 
Per a més informació, contacteu amb el Servei de Comerç al 
93 573 88 96 o a les noves oficines del c. de La Volta, 2, 1a 
planta, local 1.

El año que viene congelaremos las tasas, incrementaremos el 
catálogo de bonificaciones y reduciremos el IBI un 2’5%.
Así lo hemos decidido el actual gobierno para reducir la presión 
fiscal de l@s paretenses.
La tasa medio ambiental se incrementa, como hizo el gobierno 
anterior, para dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Esta 

tasa se congela para los comercios, a diferencia del gobierno 
anterior, que la incrementó notablemente.
En lo referente a las ayudas a los comercios y a los estableci-
mientos del sector de la restauración y de los servicios afecta-
dos por la COVID-19, éstas se pueden solicitar hasta el 19 de 
noviembre.
La concesión de las ayudas asciende a 150.000 euros. El impor-
te que se concede es de 600 euros por persona física, jurídica 
o sociedad civil privada.
La ayuda se puede solicitar a través de la Sede Electrónica (pa-
retsdelvalles.eadministracio.cat). Para más información contac-
tad con el Servicio de Comercio al 93 573 88 96 o a las nuevas 
oficinas de la c. de La Volta, 2, 1a planta, local 1. 

Taxes congelades i ajuts / Tasas congeladas y ayudas
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 


