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El ple de la setmana passada proposava un nou increment de 
la taxa de residus a Parets, que passa dels 56 als 95 euros en 
tan sols dos exercicis.
Lluny de ser sensibles a la situació econòmica tan delicada ac-
tual, el Govern del PSC i Sumem Esquerres tirava novament pel 
dret i apujava un 35%, tal com va fer l’any passat, la taxa de 
residus.
En tan sols 2 anys, el rebut s’haurà apujat 40 euros i un 70%.
Mentrestant, el compromís electoral d’Ara Parets ERC de re-
baixar un 10% l’Impost de Béns Immobles, encetat pel Go-
vern Plural el 2020 i 2021, s’haurà complert, però quedant del 
tot diluït perquè no pots abaixar un impost per incrementar 
paral·lelament una taxa de manera tan considerable.

Com és habitual per aquestes dates l’Ajuntament aprova les Or-
denances fiscals pel següent any. Les ordenances fiscals són les 
normes que s’aproven per l’Ajuntament, amb la finalitat de re-
gular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics, etc.
Per l’any 2023, el govern de Parets (PSC- Sumem Esquerres a 
Parets) proposa en la majoria de les Ordenances la congelació 
de l’import. Les novetats més significatives són:
- Rebaixa del 2,5% de l’IBI. Compromís de Sumem Esquerres 
que complim del nostre programa electoral, sent el quart any 
consecutiu que reduïm l’IBI. Des que Sumem Esquerres a Parets 
està al govern, l’IBI s’ha reduït un 10%.
- Ajut de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica, 
que augmentem a 140 € anuals.

- Suspensió un any més de la taxa de terrasses de bars i res-
taurants.
- Apostem per les energies renovables i volem premiar les per-
sones que instal·lin plaques fotovoltaiques amb la bonificació 
del 50% de l’IBI durant 5 anys.
- Una mesura necessària com és l’augment de la taxa medi-
ambiental de 19,72 € a l’any, ja que aquest contracte suposa 
un dèficit del voltant del milió d’euros per a l’Ajuntament. Una 
mesura que es va realitzant des de fa uns anys i a la qual tots 
els governs han hagut de fer front.
- D’altra banda, hem volgut compensar les persones cíviques i 
que separen els residus augmentant el descompte per l’ús de 
la deixalleria de 12 € a 24 €.

Una pujada que no anat acompanyada de cap millora en el ser-
vei de la recollida de la brossa i de la neteja viària. Només cal 
veure l’aspecte de la gran majoria de contenidors, la situació 
de moltes de les àrees de contenidors soterrats o la neteja de 
l’espai públic.
I el més preocupant és que el contracte de la neteja concedit 
a Urbaser es manté prorrogat a l’espera d’una licitació que no 
arriba mai. 
De fet, des d’Ara Parets ERC ens hem ofert a l’alcalde Juzgado a 
pactar el nou model de recollida de residus de la dècada vinent 
i així assolir els objectius que marca la Unió Europea: que la 
recollida de residus municipals arribi al 55% el 2025.
Durant el 2021, el nostre municipi només registrar un 39%. Per 

MÉS NOVETATS A PARETS: 
- En marxa les obres de la Piscina descoberta, estarà ubicada 
entre els pavellons i el riu Tenes.
- En marxa les obres del Riu Tenes. Que ens permetrà gaudir del 
nostre Riu com mai havíem pogut fer.
- Avançades les obres de la segona sala de vetlla del Cementiri.
- En Marxa les obres de remodelació de Ca n’Oms.

Com veieu, a Sumem Esquerres a Parets treballem incansable-
ment per Parets i les persones de Parets.
Durant el mes d’octubre hem celebrat el dia de la Salut Mental, 
un projecte que impulsen les regidories de Drets Socials i Salut 
de la mà de les regidores Gemma Garcia i Casandra Garcia.

tant, cal fer els deures i això passa no només pactant un model 
entre tots i totes sinó fent campanyes de sensibilització entre la 
ciutadania. I és que, si es reciclés molt més, la taxa de residus 
a Parets podria ser molt més baixa.
Són assignatures pendents d’un govern que basa la seva política 
en el qui dia passa any empeny, tot per arribar com sigui a les 
eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Els paret@ns han de poder decidir quin tipus de model de re-
collida de residus s’implementa en el futur. Cal escoltar-nos i 
debatre conjuntament les solucions possibles.
Des d’Ara Parets ERC estem a la disposició del Govern per tre-
ballar plegats.

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

DE POLÍTIQUES DEL PASSAT O DEL FUTUR

Ara Parets ERC 
http://locals.esquerra.cat/paretsvalles Una nova pujada de la taxa de residus

SUMEM ESQUERRES A PARETS, EL PARTIT DEL POBLE

S’apropen les eleccions i, per constatar-ho, només cal veure 
l’increment d’actuacions a la via pública dels darrers dies i, per 
descomptat, els que aniran venint, ja ens podem calçar!

Penjar fotografies netejant els carrers sembla l’última moda so-
cialista, quan aquest manteniment és la seva obligació no només 
de cara a les eleccions, sinó sempre, per higiene, per seguretat i 
per respecte al veïnat.

Tornen a creure que la ciutadania no té memòria i que no recorda-
rem tot allò que han fet sense pensar en nosaltres; però no serà 
així, ho tindrem ben present. Les paretanes sabem perfecta-
ment qui i com ens governa i amb quins interessos.

Si tenim un poble brut durant tant de temps, no n’hi ha prou de 
passar un dia a netejar i fer una foto per penjar-la a les xarxes 
socials. Si tenim les zones de contenidors fetes un desastre 
de fa tant, per molt que mirin de solucionar-ho aquests mesos, 
no ens enredaran: llençar escombraries a Parets és un fàstic.

Si no han volgut apostar pel comerç local i pretenen construir 
un nou centre comercial que no farà res més que ensorrar els 
nostres comerciants, no ho podem oblidar tot i que després 
facin una fira de comerç per tapar-ho.

Si ens apliquen una nova pujada a l’impost de les escom-
braries per segon any consecutiu, no hem d’oblidar-ho, perquè 

aquesta pujada respon als 40 anys en què el socialisme a Parets 
no ha fet bé la seva feina i ara hem de pagar-ho nosaltres.
I si publiciten una nova piscina municipal descoberta o el nou 
institut-escola, cal recordar que, en només 19 mesos de Govern, 
vam ser nosaltres qui vam tirar endavant aquests projectes.
És necessari tenir memòria i saber qui mira per Parets i les 
paretanes. Qui ens escolta, qui defensa els interessos de la ciu-
tadania, qui prima l’interès comú per sobre de l’individual i qui 
som els que farem de Parets un bon poble per a la seva gent.

Tenim molta feina per endavant i us necessitem. És hora d’anar 
a l’una, escoltant-vos, fent-vos partícips del nostre projecte i 
guanyar el Parets que totes mereixem.

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

Ciutadans 
parets.valles@ciudadanos-cs.org  

Desde nuestro grupo municipal lamentamos que el equipo de 
gobierno formado por los socios del PSC y Sumem Esquerres 
Parets no hayan visto oportunas nuestras propuestas para las 
próximas ordenanzas del próximo año 2023 que detallaremos 
a continuación:
Bonificación del 75% en vehículos eléctricos.
Bonificación del 100% del IBI durante el primer año, 50% du-
rante el segundo año y 25% durante el tercer año para todos 
los nuevos comercios con locales de no más de 100m2 para 
creación de comercio local en nuestro municipio.
Bonificación del bus urbano pese a ser gratuito durante los seis 
primeros meses del 2023 (Enero/junio) para ciudadanos empa-
dronados en nuestro municipio para paliar la subida de energía 

y carburantes.
Bonificación del 50% de residuos (basuras) para rentas inferio-
res a 20.000€ por domicilio.
Bonificación del 100% de cuotas para el comercio local con 
paradas en vía pública, mercado municipal y mercados ambu-
lantes (Lunes/miércoles).
Bonificación del 100% para permisos de obras para comercios y 
hostelería para aplicar las medidas sobre el consumo eléctrico.
NO EM TOQUIS EL PLÀTAN: Ya tenemos maquinaria pesada 
en el sector denominado el Plàtan, parece ser que el gobierno 
municipal no va a atender las alegaciones que se presentaron 
por parte de vecinos, comercios, empresas y grupos políticos, 
siguen con la inercia de transformar Parets de pueblo a ciudad, 

de cargarse el poco comercio local que aun queda.
EMPIEZA EL SHOW: A partir de noviembre hasta mayo del 2023 
sólo verán obras y más obras en nuestro municipio: Piscina des-
cubierta, inicio del nuevo institut/escola, riu Tenes, pintado de  
vía pública, obras en el sector el “plàtan” en fin, fotos y más 
fotos y más fotos para el equipo de gobierno, intentar ganar las 
próximas elecciones municipales... calientan la silla unos años 
y despiertan el último semestre… Lo verán en los próximos me-
ses, memoria histórica. Resumendo: Resulta muy complicado 
proponer cualquier propuesta para nuestro municipio con estas 
formaciones políticas, esta claro que sólo gobiernan por su inte-
rés partidista NO por el interés general de todos los ciudadanos. 
Seguímos!! Vamos Parets!!

PARETS SIN RUMBO

Recuperem la distinció a diferents persones, entitats i empreses 
que representen els valors del nostre poble. I ens congratulem 
de fer-ho de manera consensuada amb totes les forces políti-
ques.

Les medalles de la vila, en aquesta ocasió, seran a títol pòstum 
per a en Sergi Mingote i la Txusa Mulà. En Sergi com a desta-
cadísdim esportista i alcalde de la nostra vila. I la Txusa per la 
seva col·laboració activa a través de la fotografia, de la mà de 
l’Associació Fotògrafica Parets, per destacar alguns dels molts 
motius per ser mereixedors del guardó.

Pel que a a l’entitat, totes en són mereixedores, però enguany, 
per consens, l’Ajuntament ha triat Diables Parets, sempre al peu 

del canó i col·laborant amb moltes activitats del poble.
Finalment, pel que fa a l’empresa, proposem a Freudenberg, per 
la seva aposta per Parets amb una nova fàbrica de components 
d’automoció pel 2023. Parets és seu de Freudenberg a Espanya 
des de 1968, amb una plantilla de prop de 600 persones.

Recuperamos la distinción a diferentes personas, entidades y 
empresas que representan los valores de nuestro pueblo. Y nos 
congratulamos de hacerlo de manera consensuada con todas 
las fuerzas políticas.

Las medallas de la vila, en esta ocasión, serán a título póstumo 
para Sergi Mingote y Txusa Mulà. Sergi como destacadísimo de-
portista y alcalde de Parets. Y Txusa por su colaboración activa 

a través de la fotografía, de la mano de la Associació Fotògrafica 
Parets, por destacar algunos de los muchos motivos para ser 
merecedores del guardón.

Por lo que respecta a la entidad, todas son merecedoras, pero 
esta vez, por consenso, el Ayuntamiento ha elegido Diables 
Parets, siempre al pie del cañón y colaborando con muchas 
actividades del pueblo.

Finalmente, por lo que se refiere a la empresa, proponemos a 
Freudenberg, por su apuesta por Parets con una nueva fábrica 
de componentes de automoción para el 2023. Parets es sede 
de Freudenberg en España desde 1968, con una plantilla de 
cerca de 600 personas.

Medalles de la Vila / Medallas de la Vila
Partit dels Socialistes 
de Catalunya 
http://parets.socialistes.cat 


