Secretaria General
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
Sessió núm.: PLE2012/12
Caràcter: Extraordinari
Data: 20 de desembre de 2012
Horari: 19:00 h a 19:20 h
Lloc: Sala JGL

Hi assisteixen:
Sergi Mingote Moreno, alcalde
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC
Susanna Villa Puig, regidora del PSC
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU
Esther Samon Guasch, regidora de CIU
Roberto Carmany Valls, regidor del PP
Marc Soto Miguel, regidor del PP
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència:

ORDRE DEL DIA

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
1. Acordar, si correspon, la no disponibilitat de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 del personal de l'Ajuntament i el Patronat Municipal.
2. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 2013.
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Desenvolupament de la sessió
1. Acordar, si correspon, la no disponibilitat de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012 del personal de l'Ajuntament i el Patronat Municipal
Pren la paraula la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i explica que l'apartat 1 de
l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, estableix l'obligació de reduir les retribucions anuals
de 2012 del personal al servei del sector públic, en l'import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre com de la paga addicional de complement
específic o pagues addicionals equivalents d'aquest mes.
L'apartat 4 del referit article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 disposa que les esmentades
quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d'assegurances col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de
jubilació.
L'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix que la competència per
declarar la no disponibilitat de crèdit correspon al Ple de l'Ajuntament, per això es porta avui
a aquesta sessió, i es proposa el següent:
1. Declarar, respectivament, l’import de 268.320,98 € i 120.328,45 € corresponents a la paga
extraordinària de Nadal de l'any 2012 de l'Ajuntament de Parets i del Patronat municipal com
a crèdits no disponibles.
2. Afectar aquests imports a les finalitats determinades per la normativa exposada, quant a
l’aportació a plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectius en exercicis futurs.
3. Notificar el present acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup no està
gens d'acord amb el contingut de les mesures aprovades pel Partit Popular i el contingut del
Reial Decret aprovat pel govern de l'Estat, que va tirar endavant el Partit Popular de reduir la
paga extraordinària al personal funcionari i laboral, perquè és un perjudici directe als
treballadors i més en l'actual situació i des del govern s'han consentit altres situacions, com
el tema de les entitats financeres, que han portat a determinats sectors a una situació
bastant problemàtica i sembla que hagin de pagar justos per pecadors.
Per l'exposat, el NOPP està totalment en contra del contingut del Reial Decret 20/2012, que
carrega contra els funcionaris i contra la classe treballadora.
El sistema democràtic es basa en el compliment de les lleis, encara que el seu contingut no
és del tot just. Per l'exposat el seu grup s'absté.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que la proposta diu acordar la
no disponibilitat del crèdit corresponent a la paga. El seu grup no entrarà a valorar si el que
estableix el Reial Decret en aquest punt és el que correspondria o no. Hi ha maneres, eines i
mitjans, per si algú no hi està d'acord, per presentar al·legacions i treballar com cregui
oportú.
Respecte al propi acord es tracta de donar compliment a uns dels punts que estableix el
Reial Decret 20/2012, i que com a tal no ha entrat a revisar i valorar els números que avui es
proposen com a crèdit retingut. CiU confia plenament en la interventora i en tot l'equip de
persones que treballen amb ella i estan en un Estat de dret, han de donar compliment a les
lleis i com a tal el seu grup vota a favor.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que el seu grup va presentar
una moció al respecte d'aquest assumpte, i gairebé tots els grups municipals van estar
d'acord. L'Ajuntament havia de fer un esforç en el tema de la paga extraordinària per fer-la
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efectiva.
Òbviament ICV està en contra de l'esmentat Decret i vota en contra de la proposta. Pregunta
si l'Ajuntament ha estudiat altres alternatives amb el Comitè d'Empresa per arribar a algun
tipus d'acord, perquè altres ajuntaments sí que han arribat a acords i han avançat la paga de
juliol, sencera o parcialment. Vol que l'equip de govern aclareixi si hi ha aquesta possibilitat,
ja que es va aprovar per majoria la moció, conforme es comprometien i el desig era que la
paga es pagués, vol saber si almenys s'ha trobat algun tipus de solució. ICV vota en contra
del que diu Madrid per molt Reial Decret que sigui.
Pren la paraula el portaveu del PP, el senyor Carmany, i vota a favor, ja que encara que a
ningú li agrada prendre aquest tipus mesures, ni al PP ni al partit Socialista, són mesures
que no els agraden, però que s'han de prendre i que són mesures que tot i sent injustes
considera que formen part d'un paquet de moltes altres mesures que s'han de prendre, i
espera que això sigui part d'una petita solució al que està caient.
Pren la paraula el portaveu del PSC, el senyor Juzgado, i exposa que el seu grup també
coincideix en què són unes mesures molt injustes, que és una actuació d'imatge populista,
que s'ha fet amb aquesta qüestió, perquè no aporta res de nou, no aporta solucions a la
crisi, i coincideix amb la majoria del que s'ha dit en aquests moments en la sessió plenària,
però d'altra banda estan obligats a complir la llei, i per tant l'equip de govern no pot prendre
una decisió que vagi en contra de la llei, per això el seu grup vota a favor de la proposta.
Intervé la regidora de Recursos Humans, la senyora Villa, i en resposta a la pregunta del
senyor Folguera sobre si l'equip de govern prenia algun tipus de mesura, explica que estan
parlant amb el Comitè Unitari i veuen i valoren possibilitats que siguin totalment transparents
i idònies i que tinguin competències per portar-les a terme. Hi estan treballant en aquests
moments.
El senyor Folguera pregunta si s'ha pres alguna decisió.
La senyora Villa respon que no.
La presidència explica que avui s'aproven unes obligacions que venen d'un Reial Decret i es
mira com és possible portar a terme l'actuació, que l'equip de govern considera injusta i
busca vies de solució, no en la paga de desembre, perquè ha quedat clar que no es farà
efectiva ni a Parets ni enlloc, tal com marca el Reial Decret.
L'Ajuntament de Parets com molts altres, ja va començar fa bastant de temps, en buscar
fórmules perquè al 2013 els treballadors i treballadores es vegin el menys afectats per
aquest tipus de mesures.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 12 (PSC, CIU, PP)
Vots en contra: 1 (ICV)
Abstencions: 4 (NOPP)
Per l'exposat i,
Exposició i descripció de fets
Vist que l'apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 “Paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic”, estableix l'obligació de reduir les
retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l'import corresponent
a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents d'aquest mes.
Vist que l'article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2012,
estableix al seu apartat 2 que les retribucions del personal al servei del sector públic no
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podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en
termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a la seva antiguitat.
Vist que l'apartat 4 del citat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, disposa que les
esmentades quantitats es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d'assegurances col·lectius que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació.
Vist que de conformitat amb l'article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la
competència per declarar la no disponibilitat de crèdit correspon al Ple de l'Ajuntament.
Vista la nota informativa relativa a l'aplicació per les Entitats Locals d'allò disposat als
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i 22 de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de
l'Estat per al present exercici, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques de data 5
de setembre de 2012 i la seva posterior modificació de 23 d'octubre de 2012, que
s'incorporen a l'expedient.
Vist l'informe jurídic que consta a l'expedient.
Vistes les quantitats per aquests conceptes en el Pressupost de l'Ajuntament i del Patronat
municipal per a l'exercici 2012 aprovat en sessió plenària de data 22 de desembre de 2011.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Declarar, respectivament, l’import de 268.320,98 € i 120.328,45 € corresponents a la paga
extraordinària de Nadal de l'any 2012 de l'Ajuntament de Parets i del Patronat municipal com
a crèdits no disponibles (Documents RC per a no disponibilitat Ajuntament número
2012/18070-18071-18072-18074-18078-18080-18093-18094-18095, per un import total de
268.320,98 € i Patronat número 2012/2497-2498-2499-2500, per un import total de
120.328,45 €).
2. Afectar aquests imports a les finalitats determinades per la normativa exposada, quant a
l’aportació a plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectius en exercicis futurs.
3. Notificar el present acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona.
2. Acordar, si procedeix, l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals de 2013
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i exposa que atès que en data 8 de
novembre de 2012 el Ple municipal va acordar l’aprovació provisional de les Ordenances
fiscals per a l’exercici del 2013 i que l’esmentat acord es va publicar en el BOP de 12 de
novembre de 2012.
Atès que, en data 22 de novembre de 2012, amb número de Registre d’Entrada 14028, es
va presentar un escrit d’al·legacions sobre la inclusió de les famílies monoparentals en
l’apartat 6 de l’article 5 Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable de
l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Vist l’informe dels serveis jurídics municipals que estableix que no procedeix l’aplicació de la
bonificació de l’impost de béns immobles sol·licitada, atès que en la legislació estatal
aplicable a les bonificacions en l’impost sobre els béns immobles no consta la bonificació
respecte a les famílies monoparentals, ni una equiparació d’aquestes a les famílies
nombroses, com sí que s’ha fet en la normativa de la Generalitat de Catalunya, respecte als
tributs cedits, es proposa al Ple desestimar l’al·legació presentada i aprovar definitivament la
modificació de les Ordenances.
Pren la paraula la portaveu del NOPP, la senyora Martí, i exposa que com en l'aprovació
inicial el seu grup va votar en contra de les Ordenances, ara també ho farà, ja que no hi ha
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gaire coses a afegir de les que va dir, però com va manifestar en el Ple, el NOPP creu que la
pressió fiscal és molt elevada per al ciutadà i que no procedia un increment de les
Ordenances fiscals atesa la situació actual.
No administra millor l'administració que recapta més, sinó aquella administració que millora
la seva gestió utilitzant els recursos que té i no recaptant més. El camí per aconseguir una
millor gestió és reduir les despeses i sobretot les corrents.
El seu grup ha citat moltes vegades partides que es podrien reduir, el NOPP les apuntarà, i
les ha apuntat en altres exercicis, i quan hi hagi el debat dels pressupostos també les
apuntarà, perquè es poden reduir despeses de representació, energètiques, de publicitat, de
publicacions, i moltes d'altres que es es poden reduir.
La senyora Martí continua exposant que no fa gaire dies el regidor d'Hisenda va fer unes
declaracions dient que l'increment que suposaven les Ordenances fiscals, respecte a
l'aprovació inicial i la definitiva igual, comportarien un increment de recaptació de 40.000 €.
No sap si només es referia al padró de l'IBI o en general. Suposa que només es referia al
padró de l'IBI. Si això és així, que no ho és, si l'esmentat increment que suposa tants mals
de cap als ciutadans només reportarà a les arques municipals 40.000 €, pregunta per què no
retallen aquest import d'algunes de les partides, ja que es poden retallar de moltes partides i
així no s'incrementen les Ordenances. Si és que és veritat això dels 40.000 €, que el NOPP
entén que no, sinó que és molt més, ja que pugen un percentatge que dóna un resultat
bastant més elevat del referit.
Si es diu als ciutadans que l'increment és només de 40.000 €, seria bo no modificar les
Ordenances i retallar alguna partida.
Respecte al tema de l'al·legació presentada, és veritat que des del punt de vista legal i jurídic
no és possible preveure les bonificacions per a les famílies monoparentals, però el NOPP
creu que s'hauria d'habilitar algun sistema indirecte a través de subvenció, perquè bé que en
la campanya electoral de les autonòmiques es va habilitar un sistema de subvencions de 60
€ de l'IBI als aturats, amb aquestes mateixes bases s'hagués pogut posar també a les
famílies monoparentals, sinó es pot aplicar un sistema igual.
El NOPP reitera que malgrat que es desestimi l'al·legació s'hauria d'estudiar algun sistema
que permeti aquest tipus d'ajudes.
El NOPP vota en contra per la filosofia general que ha discutit, per què en el seu programa
electoral preveia que no incrementaria els impostos, punt que també tenia el grup Socialista
en el seu programa, però que incompleix.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Urtusol, i exposa que el posicionament del seu
grup va quedar prou clar en l'anterior Ple, en què es van aprovar inicialment les Ordenances
fiscals. Es va mantenir un debat prou fluït i prou llarg, en que CiU va exposar de forma molt
clara el seu posicionament i no vol per tant tornar a repetir i tornar a caure en la monotonia
de tornar a insistir en el mateix.
És cert que la situació és complicada i tenen la tasca d'aprovar el pressupost municipal per
al 2013 i és cert que en un pressupost els ingressos i les despeses han de quadrar. Quan hi
ha un desfàs a nivell d'ingressos i despeses, hi ha dues eines per treballar, o s'incrementen
els ingressos a través de les Ordenances fiscals o hi ha la suficient habilitat per tenir clares
les prioritats i necessitats i intentar ajustar i retallar tot allò que realment és susceptible de
reducció. En aquest cas s'ha optat novament per tornar a pujar la pressió fiscal a través de
les Ordenances fiscals. No vol repetir-se, però l'any passat els conciutadans van aguantar
un augment considerable, perquè a part del que estableixen les Ordenances fiscals, va
haver algun decret de Madrid que influïa directament sobre l'impost més important, que
recapta l'Ajuntament que és l'IBI, amb un augment del 6%, i CiU creu que aquest any hi ha
capacitat de sobres per congelar les Ordenances, tal com va insistir, i a l'hora de quadrar el
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pressupost treballar més en la línia de la reducció de la despesa que no de l'increment dels
ingressos a través de les Ordenances.
El senyor Urtusol continua explicant que no es va parlar del tema de les al·legacions
pròpiament en el Ple anterior, que han presentat a posteriori. És evident que tal com s'han
presentat les al·legacions no es poden acceptar, perquè la llei no ho permet, però hi ha
estris, mitjans i fórmules, com per què no tal com es presenten les al·legacions, però sí a
través d'altres fórmules tenir present les necessitats de les famílies monoparentals i treballar
per ajudar i col·laborar amb aquesta gent a través d'alguna altra fórmula o camí, que estigui
dintre de l'empar de la llei. Per l'exposat CiU vota en contra.
Pren la paraula el portaveu d'ICV, el senyor Folguera, i explica que el seu grup en l'anterior
sessió va expressar el seu desacord amb les Ordenances fiscals i va explicar clarament el
per què. Entén que hi hagi hagut un augment en els impostos i que en el tema social s'havia
de fer un esforç important i espera que així es reflecteixi en els pressupostos, però per
coherència amb la demanda efectuada sobre un cert clientelisme per part de la Mútua de
Previsió Social, que s'aplica un descompte del 25% en les taxes, ICV va dir que no volia que
això es repetís i per coherència continua amb el mateix criteri.
Pel que fa al tema de les famílies monoparentals tal com va declarar a la Junta de Portaveus
s'afegeix al que ha dit la resta de grups de l'oposició. És força clar que alguna solució s'ha
de trobar al respecte i els emplaça a seure algun dia per trobar algun mecanisme en què
realment el perfil de família com és la monoparental, que cada vegada es dóna més sovint
en la societat, trobi una sortida a aquest tipus de subvencions, ja que s'havien d'haver tingut
en compte. Està segur que s'hi posaran i llavors l'equip de govern tindrà el seu suport pel
que fa a aquest aspecte, però pel que fa a les Ordenances, per coherència votarà en contra.
Pren la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Juzgado, i indica que com avui parlen sobre
si s'estimen o no les al·legacions i sobre l'aprovació definitiva de les Ordenances, no ha
entrat en el tema que s'ha parlat perquè no era el del punt que s'està comentant sobre les
famílies monoparentals. En la Comissió Informativa es va dir que es buscaria alguna
fórmula.
Quant a l'increment, aquest regidor ja està acostumat a què es manipulen les seves
declaracions o a què s'interpretin malament en alguns butlletins que es reparteixen a la
població. Agafarà la darrera opció i creu que s'interpreta malament, ja que ell no va dir que la
pujada de les Ordenances era de 40.000 € i significaven 40.000 €, va dir que l'increment del
3% de mitjana que s'aplicava a les Ordenances, excepte IBI i IAE, representava un
increment d'uns 40.000 €. Això és el que va dir i no una altra cosa. És fàcil de comprovar
perquè els plens estan gravats i estan les actes.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 9 (PSC, PP)
Vots en contra: 8 (NOPP, CIU, ICV)
Abstencions: 0
Per l'exposat i,
Exposició i descripció de fets
Atès que en data 8 de novembre de 2012 el Ple municipal va acordar l’aprovació provisional
de les Ordenances fiscals per a l’exercici del 2013 i que l’esmentat acord es va publicar en
el BOP de 12 de novembre de 2012.
Atès que, en data 22 de novembre de 2012, amb número de Registre d’Entrada 14028, la
senyora Ana Maria Blasco Fraile va presentar un escrit d’al·legacions sobre la inclusió de les
famílies monoparentals en l’apartat 6 de l’article 5 Beneficis fiscals de concessió potestativa
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o de quantia variable de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
Normativa aplicable:
Vist el que disposa l’article 9, apartat 1, 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 l’article 74 del mateix
text legal, en el qual s’enumeren les bonificacions potestatives que els ajuntaments poden
regular en les seves Ordenances en relació amb l’IBI; i en el seu apartat 4 s’estableix que:
“Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el
90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa”.

Vist el que s’estableix en el títol III de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, que promou l'establiment de mesures fiscals de suport a les famílies relatives a
impostos estatals sobre els quals la Generalitat té capacitat normativa, i l'establiment de
bonificacions i d'exempcions en la prestació de serveis públics de competència autonòmica
o local.
Vist que en relació a l'establiment de bonificacions i d'exempcions en la prestació de serveis
públics de competència local, l’article 20 disposa:
”Taxes i preus públics per a famílies en l'àmbit local
Les entitats locals han d'incloure beneficis fiscals en les taxes i els
preus públics per la prestació de serveis públics o per activitats de
llur competència com a mesura de suport a les famílies, de conformitat
amb el que disposen les legislacions estatal i autonòmica sobre règim
local i, si escau, la legislació sectorial corresponent.”

Vist que l’article 14 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària estableix que:
“No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás
beneficios o incentivos fiscales”.

Vist l’informe dels serveis juridics municipals que estableix que no procedeix l’aplicació de la
bonificació de l’impost de béns immobles sol·licitada, atès que en la legislació estatal
aplicable a les bonificacions en l’impost sobre els béns immobles no consta la bonificació
respecte a les famílies monoparentals, ni una equiparació d’aquestes a les famílies
nombroses, com sí que s’ha fet en la normativa de la Generalitat de Catalunya, respecte als
tributs cedits.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:
1. Desestimar l’al·legació presentada pels motius que s’exposen en la part dispositiva
d’aquest acord.
2. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i
següents.
Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 3 de l’article 14 –
Taxes, l’apartat 1 de l’article 15 – Calendari fiscal, l’apartat 5 de l’article 39 – Òrgans de
recaptació i obligats al pagament, i l’apartat 1 de l’article 42 – Ajornaments i
fraccionaments, segons redactat que consta a l’annex I, és coincident amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província, de 28
de setembre de 2012.
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3. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen i que es recullen en l’annex I.
Núm.
1
2
3
4
5
6
9
10

11

12
13
14

15

16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
35

Ordenances Fiscals
Impost sobre Béns Immobles
Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per l’Obertura de Sondatges o Rases en Terrenys d’ús Públic i qualsevol
remoguda en la Via Pública del Paviment de les Voreres
Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb
entrades de Vehicles a través de les Voreres o de qualsevol altre espai de domini
públic local i les reserves de Via Pública per a Aparcament, Càrrega i
Descàrrega de Mercaderies de qualsevol mena
Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat
Lucrativa
Taxa per la Instal·lació de Quioscos i altres activitats mòbils a la Via Pública
Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions
situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i Rodatges
Cinematogràfics
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats
Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, orgànica,
tractament i eliminació de residus.
Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de Cadàvers i
Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local
Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports
Taxa per l’Expedició de Documents Administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
Taxa per llicències urbanístiques i comunicacions prèvies en matèria
d’urbanisme
Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats defectuosament o
abusivament en la Via Pública
Taxa per la Recollida de Gossos i Gats
Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal
Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en Establiments
Municipals (Escola de Música)
Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs.
Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica
Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals
Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
Taxa per al servei de transport urbà

4. Derogar amb efectes 1 de gener de 2013 l’Ordenança Fiscal número 29 reguladora de la
taxa per la publicitat en Ràdio Parets, aprovar l’Ordenança reguladora del Preu Públic per
publicitat als mitjans municipals de comunicació en l’annex II i delegar a la Junta de Govern
Local la seva modificació i/o derogació.
5. Notificar el present acord a la senyora Ana Maria Blasco Fraile.
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6. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 28 de setembre de 2012, es farà
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
2) Es publicarà el text íntegre de les modificacions contingudes en l’annex I i de
l’Ordenança continguda en l’annex II.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno

Enric Acero Casas
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