ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Identificació de la sessió
Sessió número: 2/2011
Caràcter: ordinari
Data: 10 de març de 2011
Horari: de 20 a 21.45 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor
José Luís Rodríguez González, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental
No hi assisteix
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP
Ordre del Dia
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Serveis Generals

2. Aprovar, si procedeix, l’actualització de les competències de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.

3.
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3. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’Administració
Electrònica.
4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via
pública.
5. Acordar, si procedeix, la modificació de les bonificacions per activitats econòmiques i per
la utilització del servei de deixalleries comarcals.
6. Aprovar, si correspon, el Manual d’actuació per accidents en el transport de mercaderies
perilloses i el Programa d’implantació i manteniment del transport de mercaderies perilloses.
Serveis Territorials
7. Aprovar, si escau, l'adaptació de l’Ordenança municipal de gestió de runes a la normativa
de la Generalitat de Catalunya.
8. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
El Ple per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta de la sessió de 27 de gener de 2011.
Serveis Generals
2. Aprovar, si procedeix, l’actualització de les competències de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic, a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona
Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i exposa que el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals diu que les entitats locals que estiguin integrades
en altres entitats locals, podran delegar les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
D'acord amb l'exposat, l'Ajuntament creu oportú delegar en la Diputació de Barcelona
aquestes facultats. Amb anterioritat l'Ajuntament ja havia delegat altres facultats de gestió
d'altres ingressos mitjançant els corresponents acords del Ple.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,
El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7, que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació
de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de
gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes
Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar
d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar
amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els
pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim
rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a
aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades,
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar
les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que
estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació
d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i
seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició,
suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I .- Execucions subsidiàries
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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SEGON.- Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, recaptació i/o inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles











Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques















Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica





Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
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liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.– Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida selectiva, orgànica,
tractament i eliminació de residus.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres, i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
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·
·
·
·
·
·

Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Les facultats que la legislació urbanística atorga a aquest Ajuntament per al
cobrament en via de constrenyiment de les obligacions econòmiques i càrregues que
correspongui satisfer als membres integrants de les Entitats urbanístiques
col·laboradores legalment constituïdes i a sol·licitud d'aquestes, en els termes que
estableix l'article 181 i següents del Reglament de gestió urbanística
·

·
·

Recaptació en via de constrenyiment dels ingressos titularitat de les entitats
urbanístiques col·laboradores, que així ho hagin sol·licitat a l'Ajuntament, reservant-se
aquest la competència per dictar la provisió de constrenyiment.
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

TERCER.- Especificar que, l'acord municipal adoptat en data 15 de gener de 2004, relatiu a
la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d'interès general, abastava també a la telefonia mòbil, i per tant queda de la següent
manera:
I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl
o volada de les vies públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d'interès general, l'import de la qual
consistirà en l'1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació
del servei de telefonia mòbil.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
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·
·
·
·
·

Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

QUART.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb anterioritat a
aquesta data dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el sentit de delegar única i exclusivament les funcions de
recaptació:
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- 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
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IV.- Taxa per l’ocupació dels terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal•lacions
anàlogues
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

V.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Taxa per la instal•lació de quioscos i altres activitats mòbils a la via pública
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- 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
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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VIII.- 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
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XI.- Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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XII.- Taxa per llicències urbanístiques
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIII.- Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIV.- Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments
municipals (Escola de Música)
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.- Taxa pel servei d’atenció psicològica
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.- Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives municipals
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
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·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVII.- Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVIII.- Taxa per l’expedició de documents administratius
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIX.- Contribucions especials
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XX.- Quotes d'urbanització
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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XXI.- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics
i grans transports
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXII.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament en la via pública
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXIII.- Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXIV.- Taxa per la publicitat en Ràdio Parets
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXV.- Sancions per infraccions a l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXVI.- Sancions administratives
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
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·
·
·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXVII.- Multes coercitives
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXVIII.- Responsabilitat de danys
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXIX.- Preus públics
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

CINQUÈ .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona en els apartats anteriors, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de
distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
SISÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres
conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris emanats per la
Junta de Govern de l'ORGT.
SETÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en l’apartat
primer es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer i les delegacions
especificades en l’acord segon tenen caràcter general i una duració de dos anys a
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comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió
de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquest tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
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1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc
el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui
tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
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e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent
en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del
servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens
perjudici de
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària
pugui convenir amb
l’ajuntament per la utilització de les dependències
municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per donar compliment a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal,
a la normativa sobre arxius i registres, a la normativa especifica en matèria fiscal i
tributària i, també, a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels
quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord quart.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
VUITÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida, de les delegacions
especificades en els acords segon i tercer i de les delegacions modificades en l'acord quart.
Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions,
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu
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electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
3. Acordar, si correspon,
l’Administració Electrònica

l’aprovació

inicial

de

l’Ordenança

reguladora

de

Pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana, la senyora Garcia, i exposa que el
document que es presenta per a la seva aprovació inicial pretén garantir l'ús efectiu de les
eines electròniques per facilitar la relació de l'Administració municipal amb la ciutadania,
amb les empreses i els professionals i amb altres administracions públiques i entitats.
Tot aquest canvi cap a les noves tecnologies en la manera de fer de les administracions ve
propiciat principalment per la posada en marxa per l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de
22 de juny, que impulsa la utilització de les eines TIC’s en el desenvolupament de l'activitat
de les administracions públiques i en l'exercici de les seves competències.
La Llei principalment s'articula en dos eixos que són el dret dels ciutadans a comunicar-se
amb les administracions públiques a través dels mitjans telemàtics i l'obligació de
l'Administració Pública de dotar-se dels mitjans i els sistemes que permetin l'exercici
d'aquests drets.
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de
la informació i el coneixement en les relacions jurídicoadministratives amb la ciutadania i el
conjunt de l'Administració es divideix en una estructura molt bàsica, estableix el règim jurídic
bàsic de l'Administració Electrònica en l'Administració Municipal, fixa a través de les
disposicions transitòries els mecanisme per a una implementació progressiva, però eficient,
de l'Administració Electrònica, com la posada en marxa de components i mòduls com el
Registre Municipal, la seu electrònica, el catàleg de tràmits, procediments accessibles als
mitjans electrònics, notificació, arxiu i altres procediments.
Hi ha dos annexes. El primer referit a tràmits i gestions disponibles electrònicament a la web
municipal i els tràmits municipals que actualment poden realitzar-se amb altres
administracions públiques, empreses, o professionals a través de serveis electrònics
d'accés restringit, amb la signatura electrònica i altres eines similars.
La disposició final autoritza a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament de
l'Ordenança.
La senyora Garcia indica que es tracta bàsicament d'una declaració d'intencions que s'anirà
implementant progressivament a mesura que s'instal·lin els aplicatius i es posin en
funcionament.
Pren la paraula la representant del NOPP, la senyora Martí, i exposa que el seu grup està
totalment a favor que es vagi implementant el tema de l'Administració Electrònica, regulat
per llei i per l'entrada en vigor de la directiva Europea 123, que fa que s'hagi d'anar pel camí
de la simplificació dels tràmits administratius i la via electrònica ho és.
La senyora Martí indica que caldria entre tots intentar buscar que es garanteixi al maxim la
protecció de dades. Tots els sistemes electrònics no són iguals que els sistemes amb suport
paper. Reitera que és molt important el tema de la protecció de dades, malgrat que
l'Ordenança ho regula en algun apartat, és important tenir-lo en compte al llarg de l'aplicació
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de l'entrada en vigor de diferents apartats de la qüestió electrònica.
Respecte a l'arxiu i el tancament de les dades s'ha de controlar, perquè quan s'acaba un
expedient o consulta, ja sap que aquestes coses estan previstes, però és molt important
tenir-lo en compte perquè després no hi hagi problemes, ja que avui dia tot el tema de la
informàtica s'ha vist i demostrat en diferents casos que és un sistema vulnerable.
Seria bo controlar el desenvolupament de l'aplicació de l'Ordenança, sobretot en el sentit de
respectar el tema de la protecció de dades, de l'arxiu i el tancament de les dades.
El NOPP entén que és un camí necessari de portar a terme. Ja s'ha iniciat i és important
anar pel camí de la simplificació.
Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i felicita perquè era necessari
portar al Ple l'Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica.
Com molt bé s'ha dit, avui són de vital importància les noves tecnologies, el canvi que han
de fer tots cap a aquestes i sobretot el primer canvi l'ha de fer l'Administració Local, que és
la més propera al ciutadà.
Per tots és conegut, i reconegut pel dret internacional, que els ciutadans i les ciutadanes
tenen el dret de poder-se comunicar amb l'Administració de manera fàcil, ràpida i amb tots
els mitjans electrònics desplegats, qüestions que permet aquesta ho permet. S'han de
felicitar per aquest motiu, tot i que s'ha de reconèixer que és un redactat estàndard, però
que fa la seva funció i està tot bastant ben regulat.
S'ha de valorar que és una aprovació inicial, amb període d'exposició pública i que tothom
podrà fer les seves aportacions. És un primer pas bàsic i important. No només com a dret
que tenen els ciutadans, sinó pel compromís que tenen i tindran les administracions, atesa
la Llei 11/2007, que facilita tot aquest camp de noves tecnologies als ciutadans.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, que felicita pel compromís, que en
principi era del govern local, però que ara és de tot el conjunt del Ple, que avui es consolidi i
que s'aprovi encara que sigui en fase inicial l'Ordenança que regula el dret a la facultat
d'utilitzar el conjunt dels ciutadans i ciutadanes del municipi i que també exigeix que siguin
capaços i àgils en l'adopció d'aquelles mesures necessàries, perquè l'Administració Local
garanteixi al conjunt de la ciutadania, que multituds de tràmits que avui exigeixen un
desplaçament es converteixin en una simple pràctica que es pugui fer des de la llar habitual,
des de l'espai domèstic. D'aquesta manera no només es garanteix el dret, sinó que és farà
de manera més àgil no només en la recepció de la documentació, sinó que també obliga a
posar-se les piles perquè en els terminis indicats es doni resposta complida a les peticions
dels ciutadans. Per tant, és una doble exigència. Per una banda, es fa front a un dret del
ciutadà, i per l'altra és un repte que l'Ajuntament aconsegueixi a partir de consolidar aquest
dret activar-se més per donar una resposta més ràpida a les demandes del conjunt de la
ciutadania.
La presidència afegeix que des de fa uns mesos, la Diputació treballa amb un protocol per a
la protecció de dades i la seva regulació. L'esmentat protocol regularà el tancament dels
expedients i les consultes, entre d'altres qüestions. Insisteix en el fet que és una aprovació
inicial oberta a possibles aportacions.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
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Atès que l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi qualitatiu en el mandat per a
l'impuls de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el
desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les seves
competències.
Atès que la nova Llei s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el dret dels ciutadans i
les ciutadanes a comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i
l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i dels sistemes que permetin l'exercici
d'aquest dret.
Vist el que disposa l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei
57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, establint que les entitats locals
estaran obligades a impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació
de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau,
consultes ciutadanes.
Atesa la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de la Llei
reguladora de les bases del règim local, i 8 del Text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Considerant la necessitat d’incorporar els principis de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i de regular les mesures de
simplificació administrativa a què obliga la seva transposició.
Atesa la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya relativa al desenvolupament de
l’administració electrònica, d’una banda, mitjançant el reforçament de la incorporació dels
mitjans electrònics al procediment administratiu d’aplicació tant a l’Administració de la
Generalitat com a l’Administració local regulat a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i, d’altra banda,
l’impuls dels mecanismes de coordinació i cooperació interadministrativa així com de la
difusió de la informació regulats a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya.
Atesa la necessitat d'adaptar la normativa i funcionament municipal al mandat contingut en
les esmentades normatives europees, estatals i autonòmiques
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica, que s’adjunta
com a proposta i sotmetre-la a informació pública per un termini de 30 dies naturals,
mitjançant publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major difusió local i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
2. Considerar, que si transcorregut el referit termini, no s’han formulat reclamacions o
suggeriments al respecte, l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica
esdevindrà definitivament aprovada i serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província, i entrarà en vigor una vegada s’hagi produït la dita publicació.
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4. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de l’Ordenança de convivència ciutadana i de
la via pública
Pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana i Ciutadania, la senyora Garcia, i
exposa que l'Ordenança de convivència originària es va aprovar definitivament el dia 13
d'abril de 2000. Des de llavors s'han produït dues modificacions puntuals. Una al 2005 en
relació a la regulació dels sorolls i les vibracions, i una segona modificació al 2007, a través
de la campanya “Parets creix amb civisme”, en què s'incidia en aquests temes de caire
cívic.
Al 2009 es va acordar la constitució d'una comissió informativa especial per tal de revisar
l'Ordenança de convivència i posar fil a l'agulla en tots aquests canvis que s'havien
d'incorporar. Cal dir que l'endarreriment ha estat considerable des de l'any 2000, com a
conseqüència que quan es va començar la revisió venia donada pel tema dels imports
d'algunes multes determinades i pel tema de la publicitat, que es creia que calia reformar, i
un cop van començar a revisar l'Ordenança, van veure que calia fer una modificació global
de tot el document.
La senyora Garcia indica que s'ha endarrerit, perquè hi ha hagut vigència d'altres lleis, que
ha fet que el tema anés més lent. Han volgut endreçar tota l'Ordenança a les noves lleis,
com la de prevenció i control ambiental de les activitats que entraran en vigor a partir de
2010, les del lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, la regulació
administrativa als espectacles públics i activitats recreatives i per últim la mesura sanitària
front al tabaquisme i la Directiva Europea. Totes aquestes normatives i moltes d'altres de
caire inferior que han anat sorgint en aquest temps han fet que els tràmits de modificació
fossin més lents.
La Diputació de Barcelona fa molt de temps que intenta elaborar una Ordenança tipus per
als espectacles públics. L'Ajuntament ha esperat a veure si sortia dita Ordenança, però per
diferents opinions amb la Generalitat, no ha estat possible.
L'estructura de l'Ordenança de convivència manté moltes similituds amb l'anterior. Ha
mantingut pràcticament la mateixa estructura. Es compon per un títol preliminar amb els
principis generals i els deu títols que regulen cadascun d'ells en matèria diferent, amb un
total de 210 articles.
La senyora Garcia continua explicant que les dues úniques modificacions estructurals que
s'han introduït han estat en cada títol, en què s'han establert el seu propi procediment
sancionador, que abans estava en una part separada i que s'ha unificat tota la matèria
referent als espectacles públics, activitats recreatives, que en l'anterior Ordenança estaven
repartits en diferents punts.
L'objectiu de l'Ordenança ve dit pel seu propi títol, a través de la Campanya “Parets creix en
civisme”, es comença a incidir en aquesta temàtica. La Campanya va durar diversos anys i
pretén incrementar el grau de civisme, avançar cap a una cultura de bones conductes, que
preservi l'espai públic, com a lloc de trobada entre tots, lloc de convivència i de civisme. A
través del nou document es pretén arribar a un punt d'equilibri entre la part sancionadora de
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les conductes incíviques i sobretot la voluntat de conservar i millorar el nivell cívic dels
ciutadans a partir d'una educació amb valors, no només a partir de la sanció.
Val a dir amb cert orgull, que Parets té un nivell cívic més que acceptable si es compara
amb altres municipis, però tot i així creu que és important incidir en aquests temes.
Algunes qüestions concretes que donen exemple d'aquests fets i de les modificacions, que
han portat a terme és el tema de les multes. Les multes lleus que abans es regulaven entre
50 € i 1.500 €, s'han incrementat entre 50 € i 3.000 €. S'han mantingut les multes lleus i les
que són greus o molt greus s'han incrementat en les despeses, sobretot per incidir en les
actuacions més incíviques, i que la resta exemple de les coses que no s'han de fer i com
s'ha de mantenir el municipi.
S'amplia la regulació de la substitució de les sancions econòmiques als menors per
sessions informatives i treballs a la comunitat. Creu que és bàsic incidir en el tema educatiu.
Aquesta possible substitució comporta més treball i més activitat per l'Ajuntament, però val
la pena fer aquest esforç i totes aquelles persones sancionades i que vulguin fer una
modificació per treballs a la comunitat o l'assistència a sessions informatives, que tinguin
opció a fer-ho.
Una novetat en aquesta línia que sorgeix de la comissió de treball és que els pares i les
mares assisteixin amb els menors a les sessions informatives i incorporar que els majors
d'edat realitzin la mateixa substitució i rebre les esmentades sessions.
La senyora Garcia indica que hi ha molts temes que s'han canviat. S'ha posat més èmfasi
en temes com la prostitució, amb l'exaltament de l'embriaguesa i altres especials similars,
sobretot en llocs freqüentats pels menors que s'ha fet una modificació gramatical de tot
plegat i una actualització.
Per no allargar-se més amb el tema, dir simplement que agraeix els membres de la comissió
la voluntat de tirar endavant la modificació, que els ha portat molt de temps, però que creu
que ha estat enriquidora per a tots i que de fet és un bon exemple de la gestió política,
perquè tot i els diferents punts de vista, que han tingut en moltes ocasions, han arribat a un
consens i ha estat un document elaborat per tots els grups polítics amb la mateixa opinió
final.
Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Cucurella, i exposa que ha estat un treball
que per desgràcia ha durat molt de temps, i li hauria agradat que hagués durat menys. Han
estat quasi dos anys. Al final es porta al Ple, i el seu grup vota a favor de la proposta.
Intervé el regidor de CiU, el senyor Pulido, i explica que CiU farà la mateixa reflexió que els
grups que han intervingut fins ara. Ha estat un període una mica llarg. Fa un any i mig,
encara que no és el més important, ja que han treballat i consensuat l'Ordenança, amb
temes molt importants per al municipi. Tots han fet aportacions, encara que destaca tres
d'elles, presentades per CiU, les quals han estat consensuades per tots els grups.
En primer lloc, el tema de la prostitució. A Parets no es dóna la simptomàtica de la
prostitució com en altres municipis. No hi ha llocs on es pugui fomentar, però de totes
maneres s'ha fet una previsió a llarg termini sobre el tema. Mai se sap si amb el temps pot
aparèixer aquesta problemàtica, però si apareix, ja està reflectida i ordenada.
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En segon lloc, un altre tema important és el dels menors. Tots saben la gran problemàtica
que hi ha no només al municipi de Parets, sinó a tot l'estat i a tota Catalunya, en el tema
dels menors.
Avui en dia una gran majoria tenen un concepte de la llibertat, que la resta per l'educació
rebuda no la tenen. No vol dir amb això que ells estiguin equivocats i la resta encertats, però
sí que s'ha de tenir un concepte clar. Si un menor delinqueix o fa una malifeta, el menor ha
de saber que aquesta malifeta té un cost i tal com estava redactada l'Ordenança, és evident
que la responsabilitat és dels pares, però també és cert que gravar els pares i no donar una
opció perquè el menor sàpiga que el que ha fet té un cost i l'ha de pagar. Es fa un flac favor
a la consciència del menor, que pensa que com papa ho paga tot és gratuït. No és així, per
això s'ha d'intentar reconduir els menors i per això si hi ha un càstig o sanció, queda molt bé
reflectida en poder fer treballs comunitaris perquè sàpiguen el cost i el que ha fet, encara
que no sigui monetàriament, ho paguin mitjançant treballs, i s'ho pensin abans de fer una
malifeta i que serveixi per reflexionar, i per pensar. És un tema important igual que els
majors d'edat que no tenen disposició econòmica, que també puguin pagar amb treballs a la
comunitat.
El senyor Pulido creu que l'esmentada aportació de CiU, a la qual s'han afegit tots els grups,
està ben reflectida, i és una aportació molt important.
En tercer lloc, hi ha una aportació important referent al tema de la drogoaddicció, de
l'embriaguessa, i del consum de drogues en els espais públics. Encara que a Parets i a
nivell de municipis la competència en la gestió és mínima, està clar que en un parc on hi ha
menors no poden haver persones que fumin porros o que facin ús de drogues. És un tema
que s'ha tocat i regulat a l'Ordenança i es farà molt èmfasi dintre de les competències de
l'àmbit municipal, per evitar aquest tema en llocs com les portes dels col·legits, els parcs, i
d'altres llocs. Encara que legalment es pugui fer no són recomanables i així ho expressa i ho
diu ben clar.
El grup del NOPP va fer èmfasi en regular el tema de les pancartes. Arran d'aquesta qüestió
han pogut assolir la resta i posar l'Ordenança de convivència al dia amb les noves lleis. Per
l'exposat CiU vota a favor de l'Ordenança, i felicita els membres per haver arribat a un
consens,.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i explica que avui amb aquesta
proposta es posa al dia l'Ordenança de convivència ciutadana vigent. Si es va aprovar a
l'any 2000, han passat 11 anys, temps i motiu més que suficient per actualitzar-la. Amb
independència d'això, coincideix amb la resta de grups polítics, sobre el fet que s'hagi trigat
un any i mig, que sembla un termini excessivament llarg. No obstant això, la regidora de
Participació quan ha exposat a grans trets els canvis, també ha insistit i ha fet especial
èmfasi que s'ha aprofitat el context i la conjuntura per intentar adaptar-la als diferents canvis
legislatius que s'han produït en múltiples matèries. En aquest sentit, allò que seria una
qüestió d'entrada que s'hauria de valorar negativament, el fet d'allargar-se massa en els
treballs de la comissió d'estudi en el fons a anat bé i ha estat positiu, perquè ha permès que
el nou redactat s'adapti a les noves normatives i els canvis legislatius que s'han introduït en
moltes matèries.
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L'Ordenança té 210 articles. El seu grup no farà cap comentari en concret de cap dels
aspectes tractats, però sí que farà una reflexió general sobre la importància i la
transcendència d'una Ordenança com aquesta.
Les persones viuen en societat. Està clar que la societat paretana, les persones que viuen a
Parets té un tarannà majoritàriament i massivament correcte i en aquest sentit quan es parla
de convivència vol dir que es regulen aspecte puntuals, que com a conseqüència d'actituds
incorrectes d'una minoria, cal tenir ben previstes i regulades, perquè en el fons la majoria ho
fa bé, però hi ha una minoria de ciutadans que cometen actes vandàlics i incívics.
Allò de la pastanaga i el pal en el fons és el bon exemple que deixen els avantpassats, han
de ser capaços de ser prou hàbils per generar conductes que impulsin els valors que
agraden i defensen. Els valors de la tolerància, del respecte als altres, de la convivència
harmònica, però també han de ser suficientment “durs” amb aquells sectors minoritaris que
vulneren la convivència harmònica i que en el fons no entenen i no accepten de bon grat
aquells valors, que tots haurien de defensar de manera unànime. Per tant, per a aquests
sectors evidentment és lògic i legítim en favor del conjunt de la societat que es prevegin
règims sancionadors.
En aquest sentit vol fer una manifestació clara a favor que mentre hi hagin actituds
incíviques, està clar que la contundència de la mesura reparadora ha de ser màxima, però
en el benentès també que no tot s'arregla a partir d'una sanció econòmica i això és una de
les virtuts que el procediment sancionador recull i consolida, perquè ja venia de lluny la
nova Ordenança. Per una banda es mantenen i s'incrementen les sancions econòmiques
per determinats tipus d'infraccions i d'altra banda es consolida i s'amplia el règim de treballs
alternatius, de serveis a la comunitat, per a aquelles persones, especialment els menors que
han comès infraccions, però que probablement el que necessiten és reeducació. En aquest
sentit, el fet de ser útils, el fet de reparar allò que han fet malbé, probablement és la millor
eina perquè canviïn les conductes incíviques que a ningú li agrada.
El senyor Tarrés indica que en definitiva és un redactat, que espera que tingui una llarga
durada, perquè prevegi la diversitat de situacions que es puguin donar.
Per finalitzar vol valorar amb la màxima expressió el fet que no sigui el resultat de la
imposició d'uns criteris sobre uns altres, sinó que és el resultat del consens de tots els grups
polítics. Això garanteix que l'aplicació futura comptarà amb el suport de tothom, i en aquest
sentit qui guanyarà no són els grups polítics que estan aquí, sinó el conjunt de la ciutadania
que és qui en definitiva ha de ser el màxim beneficiat.
Pren la paraula la presidència i manifesta que es tracta d'una aprovació inicial, que es
donarà a conèixer als diferents organismes, associacions i col·lectius perquè puguin
presentar consideracions, i en cas que no en presentin en el termini d'exposició pública,
l'Ordenança es donarà per aprovada definitivament.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 13 d’abril del 2000 va aprovar l’Ordenança de
convivència ciutadana i de la via pública, en la qual s’inclou, entre d’altres la regulació de
l’ús de la via pública.
Vistes les modificacions puntuals acordades en les sessions plenàries de 12 de maig de
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2005 i 15 de març de 2007.
Atesa la necessitat d'adequar l'Ordenança municipal a les disposicions generals produïdes
durant els darrers temps i la conveniència d'adaptar i regular altres aspectes importants en
la vida ciutadana del nostre municipi a fi d’evitar aquelles conductes que puguin pertorbar la
convivència i minimitzar els comportaments incívics que es puguin produir en l’espai públic.
Atès el que disposa l’article 62 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals en relació
amb la modificació de les ordenances municipals.
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de 21 de maig de 2009 es va nomenar una
Comissió d’Estudi per a la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana.
Vist l’avantprojecte de les modificacions de l’Ordenança de convivència ciutadana
presentada per l'esmentada Comissió.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT
ACORDA:
1. Aprovar la modificació inicial de la globalitat de l’Ordenança de convivència ciutadana i de
la via pública redactada per la Comissió d’Estudi.
2. Sotmetre aquest acord i l’Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari d’àmplia
difusió, i en el tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies naturals, a fi de
formular reclamacions i al·legacions, transcorreguts els quals sense que se n’hagin formulat
es donarà per aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord i quedarà derogat el
text actual.
3. Notificar l’acord d’aprovació definitiu de l’Ordenança a la Generalitat de Catalunya.
5. Acordar, si procedeix, la modificació de les bonificacions per activitats
econòmiques i per la utilització del servei de deixalleries comarcals
Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i explica que l'adaptació
de les bonificacions tenen una voluntat clara de fomentar i promoure dos aspectes molt
diferents entre si, però que són bàsics per a la realitat social actual.
Un aspecte és promoure i fomentar la implantació d'establiments comercials en el municipi,
que afavoreixin la creació de llocs de treball. És un aspecte cabdal l'activitat comercial en la
trama urbana, ja sigui mitjançant la creació de nous llocs de treball o la instal·lació o
ampliació d'aquests.
El segon aspecte tracta de promoure la recollida selectiva i la utilització del servei comarcal
de deixalleries tal com ha convingut el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, amb la implantació del nou carnet electrònic personal i permanentment, que
afavoreix l'actualització de les deixalles incloses al servei comarcal.
De les dues bonificacions, la primera fa referència a la bonificació per a la instal·lació, el
trasllat o l'ampliació d'activitats. Gaudiran de la bonificació les activitats que no tenen
incidència ambiental, els petits comerços que no estan sotmesos a la normativa
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d'espectacles i que estan ubicats a la trama urbana comercial, que acreditin haver contractat
en la seva plantilla treballadors o treballadores del municipi o que siguin una nova alta al
règim d'autònoms. És a dir els comerços que només sigui aquell treballador que és el propi
impulsor, que es doni d'alta d'autònoms tindrà una bonificació del 50%, per impulsar el nou
comerç.
El senyor Mingote continua exposant que hi ha un segon apartat que parla sobre les
activitats sense incidència ambiental i que marca tres precepte per obtenir la bonificació. Un,
que sigui una ampliació de l'establiment, és a dir que sigui un comerç que opta per fer-se
més gran o per redimensionar-se a l'activitat que es troba en aquell moment.
El segon, obrir un nou local, i el tercer pel trasllat d'establiments ubicats a la trama urbana
comercial, que seria un dels preceptes pel qual es concedeix una bonificació del 50%.
Hi ha un tercer àmbit catalogat com a punt c) de l'article 5.2, que parla que en el moment
que hi hagi coincidència amb la circumstàncies de l'apartat a i b, que ha comentat abans, la
bonificació podria arribar fins al 75%. Amb això vol dir que es potenciarien també els
establiments comercials que establissin un segon comerç amb una bonificació del 75%, per
activar el teixit comercial, que és el millor motor econòmic i ajuda a la situació de crisi que
s'està patint.
Referent al segon dels punts sobre el benefici fiscal, que es bonifica amb 6 € a tots els
contribuents que realitzin 10 aportacions l'any a la deixalleria del servei comarcal o de les
deixalleries mòbils mitjançant el carnet personal. D'aquesta manera s'amplia a totes les
deixalleries que tinguin el servei comarcal, i es bonifica per a potenciar el seu ús. Afegeix
que són vàlides les aportacions de tot aquests tipus de residus, que no es poden deixar en
els contenidors de recollida ubicats als carrers.
Les aportacions s'han de realitzar en diferents dies durant tot l'any i s'acreditaran mitjançant
el carnet electrònic personal i la bonificació de la taxa s'aplicarà de forma automàtica
anualment i amb efectes de rebut en l'exercici següent.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor
de les modificacions de les bonificacions, tot i que són petites i que no afecten a gaire gent.
Pel que fa al tema del comerç, el seu grup està a favor de qualsevol idea que es tingui per
ajudar i potenciar el comerç, ja que la situació del comerç del municipi és bastant deficient
en aquests moments i passa per una situació problemàtica, segurament molt més
problemàtica que en altres llocs que el comerç té una xarxa més forta i més estable.
A Parets el comerç sempre ha patit dificultats i en aquests moments en té moltes més, de les
que puguin existir en altres llocs.
El NOPP hi està a favor, encara que només siguin unes ajudes molt puntuals, perquè no són
generalitzades a tothom, sinó en casos puntuals i en circumstàncies que es donaran en una
quantitat molt petita. Malgrat que l'Ordenança sembli que tindrà un ampli espectre
d'aplicació, entén que no és així. En qualsevol cas benvingudes aquestes possibilitats de
bonificacions.
La senyora Martí creu que en el comerç caldria obrir altres línies per incidir en el seu suport i
en la seva ajuda.
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Pel que fa al benefici fiscal de 6 € en el tema de la deixalleria, explica que la bonificació ja
existia i només s'introdueixen alguns canvis. Farà una petita observació en relació amb el
que ha passat aquest any 2010. Les persones que van accedir a aquest tipus d'ajuda en la
seva quota, van rebre no fa gaire una carta certificada a casa seva, en què es deia que se'ls
havia bonificat amb 6 €. Certificar una carta amb acús de rebut té un cost important,
segurament per sobre de 4 €. A la vista d'això, potser es podria augmentar la bonificació de
6 €, passar-la a 10 € i no notificar-la, ja que no cal ja que l'aplicació és de forma automàtica.
És de sentit comú, i és increïble l'enviament d'aquestes cartes. O sigui, que s'envien unes
cartes per correu certificat i amb acús de rebut per dir a la gent que tenen una bonificació de
6 €, fet que representa un cost importantíssim i totalment en contradicció amb els principis
d'austeritat i de simplificació de l'Administració. Espera que el 2010 hagi estat l'últim any que
es faci, i qui justifiqui el lliurament de deixalles a la deixalleria se li apliqui automàticament,
sense enviar-li cap carta certificada. Tots parlen molt d'austeritat i simplificació de
l'Administració, però a vegades es es realitzen accions, que no van en aquest sentit i és
bastant clar que aquesta no s'hauria d'haver produït.
La senyora Martí reitera que el NOPP està a favor de la proposta, i fins i tot d'aplicar la
bonificació de 10 €, que no es notifiqui i s'apliquin automàticament tots els tràmits.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup vota a favor.
Explica que el ciutadà i en general el teixit associatiu, que ha donat riquesa i que forma part
de la història del municipi, com és el comerç, passa per un moment difícil, no només per la
crisi, sinó per la pròpia idiosincràcia del municipi, pels canvis que hi ha hagut i els que hi
haurà en un futur, als quals s'han d'adaptar.
CiU sempre ha defensat el comerç i li agradaria poder fer molt més en aquest sentit, però no
està en les seves mans, però sí que està en les seves mans poder participar i debatre sobre
quines fórmules reals es poden aplicar i poden aplicar els ajuntaments, i en aquest cas un
Ajuntament com el de Parets. El fet de presentar davant d'aquests col·lectius unes
bonificacions com les que avui es proposen ha de ser un incentiu, i no la solució. Un incentiu
perquè el comerç vegi que hi ha la voluntat de posar-li les coses més fàcils. L'Ajuntament no
li pot fer negoci, però sí que el pot ajudar a què els seus impostos siguin els menys
possibles i fins i tot amb fórmules com les que avui es presenten, no diria que són
insuficients, però tampoc les més correctes, perquè es podria arribar fins i tot a l'exempció si
s'apliquessin determinats preceptes, però entén que un moment de crisi tampoc es pot
estirar més el braç que la màniga, i arribar a unes bonificacions del 75% és molt interessant.
El col·lectiu del comerç ho podrà valorar, i les persones emprenedores que tiren endavant,
creu que això li ajudarà molt més que no tenir res. Per tant és un primer pas. No és la
solució per al comerç del municipi, però sí que és un primer pas que pot ajudar a incentivar a
què es puguin crear nous negocis i que tinguin els esmentats ajuts.
Referent al tema de les deixalleries ha de dir que abans s'ha parlat de les noves tecnologies.
Està clar que el nou carnet és un pas cap a aquestes tecnologies i és una eina que ha de
permetre a tots els ciutadans tenir la facilitat a l'hora que s'implementi allò pel que està
treballant. Si hi ha una reducció de 6 € que s'apliqui directament i amb una avantatja. Està
molt bé per començar el carnet que tots han vist, i hi ha persones que el van utilitzar, però el
de menys és el carnet, ja que el carnet va incentivar una cultura en els ciutadans sobre el fet
que s'ha de reciclar tot o pràcticament tot. Insisteix en què s'ha d'incentivar i posar-lo fàcil.
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Una eina com el carnet ha d'ajudar i més si es té un espectre molt més ampli com és poder
anar a totes les deixalleries de la comarca. Afegeix que és un bon pas.
S'ha de veure si la idea del carnet i la bonificació de 6 € s'inculca a la ciutadania, aquesta la
posa en pràctica, i s'aconsegueix un percentatge molt alt de ciutadans que la facin servir, i
que s'augmenti la bonificació, ja que s'incrementarà perquè es reciclarà més. Fins i tot pot
ser de justícia augmentar-la si es recicla més i s'estalvia per una altra banda. CiU creu que
és molt positiu i vota a favor.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i coincideix àmpliament en alguns
dels punts que s'han comentat en intervencions anteriors. És clar que el comerç local des de
fa molt de temps genera reflexions en tots els àmbits, no només en el propi del comerç, sinó
també en l'àmbit polític, i una mesura com les bonificacions és una eina més que contribuirà
en la mesura que sigui possible a estimular, potenciar, millorar l'oferta i engrescar a aquells
que estiguin dubtosos i iniciar una activitat que sigui un punt d'arrancada d'un nou projecte
empresarial que no només satisfarà les necessitats peremptòries de la persona que la inicia,
sinó també del conjunt de la ciutadania que comptarà amb un servei més de proximitat en el
seu entorn.
Indica que les bonificacions que es plantegen en l'àmbit comercial, sigui per a l'establiment
d'un nou comerç, sigui per a l'ampliació d'un existent, entre d'altres, són justificades en un
context de crisi com l'actual on precisament els comerciants necessiten veure i no d'una
manera retòrica, sinó pràctica, el suport de l'Administració, en aquest cas el de
l'Administració Local. L'Ajuntament ha de fer precisament això posar-se al costat dels
botiguers per intentar ajudar-los en la mesura que sigui possible, perquè emprenguin nous
projectes i arrancar noves iniciatives.
Referent a la bonificació de les deixalleries, ha de dir que amb aquesta modificació, es fa un
salt qualitatiu importantíssim. L'experiència ha acreditat suficientment que la població cada
vegada més significativament s'ha sensibilitzat en la nova cultura del reciclatge, en la cultura
d'impulsar la recollida selectiva, i entre d'altres campanyes de sensibilització ciutadana, en el
seu dia es va apostar per fomentar, repartint un carnet a les diferents famílies, a fi els
ciutadans aprofitessin anar a la deixalleria per obtenir una simbòlica bonificació.
Això que va suposar, des del punt de vista inicial, un enorme esforç a l'Administració, un
esforç destacable i important, s'ha anat consolidant. El ciutadà o ciutadana que anava a la
deixalleria municipal tenia tot el dret i així ho exercia, de sol·licitar la bonificació corresponent
a l'Ajuntament, bonificació que es notificava a cadascun personalment, perquè era una
obligació legal en el tràmit.
El senyor Tarrés reitera que avui es fa un salt qualitatiu, ja que s'evita que el ciutadà presenti
cada any faci la instància corresponent, atès que amb el nou carnet electrònic es tindrà el
còmput del nombre de vegades que s'ha utilitzat la deixalleria, no només la municipal, sinó
qualsevol de l'àmbit comarcal o fins i tot les deixalleries mòbils, i a partir d'aquí, de manera
automàtica l'Administració aplicarà en el exercici següent el descompte corresponent.
El senyor Tarrés coincideix amb el grup de CiU en alguns dels punts exposats, ja que es
pretén posar-lo fàcil i amb la bonificació i la nova regulació es posarà molt més fàcil a
tothom, perquè participar en aquesta nova cultura del reciclatge no sigui només una
exigència pedagògica, moral i social, sinó que vingui realment de gust a tothom, que sigui
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més còmoda, amb totes les facilitats del món.
La presidència manifesta que tot el que sigui fomentar l'activitat econòmica és bo i la
bonificació per a la implantació d'activitats econòmiques és positiva. Això és el que recull
l'Ordenança.
Pel que fa al tema de les cartes certificades, explica que una carta certificada no val 4 €,
sinó 2,25 €, sinó passa de 200 grams. L'Ajuntament té un conveni amb Correus pel qual
l'import no arriba a 0,50 € per carta. A més se segueix el tràmit legal correcte, pel qual s'ha
de notificar.
La senyora Martí indica que avui precisament ha certificat una carta i li ha costat 3,80 €, i
només es tractava de un full.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió d'11 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment per a l’exercici de 2011 la modificació de les Ordenances fiscals, les quals
varen quedar aprovades definitivament mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, de Barcelona de 29 de desembre de 2010.
Vist que l'Ordenança número 15 de la Taxa per a 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, que en l'apartat 2 de l'article 5 preveu una bonificació per la creació de llocs de
treball en noves activitats.
Vist que l'Ordenança fiscal número 12 de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa estableix com a fet imposable l'aprofitament especial
del domini públic local, entre d'altres mitjançant taules i cadires dels establiments públics.
Vist que l'Ordenança fiscal número 16 de la Taxa per a la prestació de serveis
mediambientals. Recollida selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus en l'apartat
1 del seu article 5 estableix una bonificació de 6 € en la quota a partir de deu aportacions a
la deixalleria municipal.
Atesa la voluntat de facilitar i promoure la implantació d'establiments comercials en el
municipi afavorint la creació de llocs de treball i l'activitat comercial en la trama urbana del
municipi, ja sigui mitjançant la creació de nous llocs de treball o la instal·lació, l'ampliació o
el trasllat d'establiments ja existents en el municipi.
Atès que en l'actual entorn de crisi econòmica l'entrada en vigor de la Llei 42/2010, de 30 de
desembre, de mesures sanitàries enfront al tabaquisme, és voluntat de l'Ajuntament
cooperar en què l'aplicació de l'esmentada mesura no representi una major dificultat pels
establiments públics.
Atès que l'Ajuntament de Parets del Vallès per tal promoure la recollida selectiva i la
utilització del servei comarcal de deixalleries ha convingut amb el Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental la implantació del nou carnet electrònic personal i permanent
que afavoreix la utilització de les deixalleries incloses en el servei comarcal.
Atesa la conveniència d'adaptar el contingut de les esmentades Ordenances fiscals a les
noves bonificacions.
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Atès que el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i les modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, que
especifica que els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
Vist que la publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2011 i següents la modificació de la
bonificació per a la creació de llocs de treball en noves activitats de l'apartat 2 de l'article 5
de la Ordenança fiscal número 15, amb la redacció que a continuació es transcriu:
“Article 5.2 Bonificació per instal·lació, trasllat o ampliació d'activitats
a) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia, no sotmeses a
la normativa d'espectacles, ubicades a la trama urbana comercial i que acreditin haver
contractat en la seva plantilla, treballadores o treballadors empadronats en el municipi de
Parets del Vallès, o que acreditin una nova alta en el règim d'autònoms vinculada al nou
establiment, gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa que els correspongui.
b) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia, no sotmeses a
la normativa d'espectacles, ja existents en el municipi, que: 1) ampliïn l'establiment, 2) obrin
un nou local a la trama urbana comercial o 3) es traslladin a establiments ubicats en la
trama urbana comercial del municipi, gaudiran d'una bonificació del 50% de la taxa que els
correspongui.
c) En el supòsit que concorrin les circumstàncies dels apartats a) i b) anteriors, la bonificació
serà fins a un màxim del 75% de la taxa que els correspongui.”
SEGON. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2011 la modificació de l'article 2 i l'article
5.2 de l'Ordenança fiscal número 12 de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa, amb la redacció que a continuació es descriu:
S'afegeix article 2,2 “No estaran subjectes a aquesta taxa els aprofitaments especials del
domini públic pels establiments públics amb la finalitat exclusiva de reservar un lloc d'una
superfície màxima de 2 m2 per afavorir l'aplicació de la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de
mesures sanitàries enfront al tabaquisme”
Article 5.2 “L'aprofitament especial del domini public local per l'ocupació amb taules i cadires
vinculades a un establiment públic degudament autoritzat, gaudiran d'una bonificació del
50% de la taxa que els correspongui d'acord amb les tarifes aplicables”
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TERCER. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2011 i següents la modificació de la
bonificació per a la utilització de la deixalleria municipal de l'apartat 1 de l'article 5 de
l'Ordenança fiscal número 16, amb la redacció que a continuació es transcriu:
“Article 5.1 Beneficis Fiscals
S'estableix una bonificació de 6 € en la quota, per a tots aquells contribuents que realitzin
deu aportacions a l'any mitjançant el carnet personal en qualsevol deixalleria del servei
comarcal o les deixalleries mòbils. Seran vàlides les aportacions de tots aquells tipus de
residus que no es poden deixar en els contenidors de recollida selectiva ubicats als carrers.
Les aportacions hauran d'estar fetes en diferents dies durant tot l'any i s'acreditaran
mitjançant el carnet electrònic personal.
La bonificació de la taxa s'aplicarà de forma automàtica anualment i amb efectes en el rebut
de l'exercici següent.”
QUART. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Els acords definitius seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, es
publicarà el text íntegre de les modificacions de les Ordenances relacionades en els acords
precedents, i entraran en vigor al dia següent al de la seva publicació fins a la seva
modificació o derogació expressa.
6. Aprovar, si correspon, el Manual d’actuació per accidents en el transport de
mercaderies perilloses i el Programa d’implantació i manteniment del transport de
mercaderies perilloses
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i llegeix la proposta
d'acord en què es proposa l'aprovació del Manual d’actuació per accidents en el transport de
mercaderies perilloses i el Programa d’implantació i manteniment del transport de
mercaderies perilloses.
Indica que no hi ha cap referent d'accident en el municipi, però no obstant això hi ha
l'indicador que una de les vies importants més afectada és la C-17 i la A-17, que segons els
estudis té una afluència aproximada en les dues vies de 150 camions al dia amb matèria
perillosa.
Atenent també que no dintre del municipi, però sí per proximitat la via que passa per
Montmeló, hi ha un flux anual d'un mínim de 180.000 tones i un màxim de 380.000 tones a
l'any, és per això que avui es presenta aquesta proposta per a la seva aprovació pel Ple.
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La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està a favor, ja que és
important el tema de les mercaderies perilloses, atès que Parets té un nombre molt
important d'indústries i fins i tot algunes d'un cert risc, que utilitzen matèries que per sortir de
la pròpia empresa han de passar per la vialitat municipal i per la vialitat d'altre ordre.
La senyora Martí manifesta que està bé i és important tenir aquest Pla. En qualsevol cas
només vol manifestar que en principi tot el tema de mercaderies perilloses té una regulació
molt específica i uns plans molt concrets d'actuació quan es produeix qualsevol incidència
per part del Departament d'Indústria, bé ara d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, que és
qui coordina tota aquesta qüestió fonamentalment, a part del Departament d'Interior.
Existeixen uns plans molt concrets i molt específics, que estan molt estudiats sobre el
territori, que estudia el tipus de matèria que utilitza cada indústria, amb una classificació molt
clara del tipus d'indústria i en el lloc en què estan ubicades.
És un tema amb una legislació bastant concreta i específica, però qualsevol acció que es
pugui sumar a les prescripcions existents és important, atès que Parets té una vialitat
important i indústries que utilitzen matèries primes amb un cert risc. Per l'exposat el NOPP
vota a favor.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup vota a favor,
perquè està totalment d'acord en tenir un Manual d'actuacions per accidents en el transport
de mercaderies perilloses i el seu Programa d'implementació.
S'ha fet un treball curós en el protocol, per això felicita a la persona o persones que han
realitzat aquest treball, en concret de Protecció Civil. Tot i que està vinculat a l'àmbit local i
que el document es notificarà al Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya,
perquè doni el vistiplau, la base i a causa del context del qual parlen que és el de les
mercaderies perilloses, creu que s'haurà fet d'acord amb la base tan exhaustiva i treballada
dels organismes competents.
S'han de felicitar que avui es presenti aquesta proposta, perquè és un pla i un manual
d'àmbit més local, que ajudarà a tenir cura d'aquest tipus de transport, que com ja s'ha dit és
important tenir-lo, perquè Parets té indústries catalogades de perilloses i s'ha de preveure la
vialitat del flux de camions amb matèries perilloses que entren i surten del municipi, per això
és important comptar amb el Manual d'actuació, i en el cas que alguna vegada s'hi trobin es
tindran les bases necessàries per començar-hi a treballar. Reitera la felicitació per tenir
l'esmentat Manual.
Tots els grups voten a favor, per tant i,
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els diversos
instruments de planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les diverses
situacions de risc que presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic adequat per a
afrontar-les. En aquest sentit, es posa un especial èmfasi en la necessitat de garantir la
compatibilitat i la integrabilitat dels plans que elaborin les diverses administracions
catalanes.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 23 de juliol de 2009 va aprovar definitivament el Pla
de protecció civil de Parets del Vallès i la Junta de Govern de 28 de gener de 2010 va
aprovar el document sobre l’organització municipal de la protecció civil.
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Atès que per al desenvolupament de l’esmentat pla és necessari aprovar diversos manuals
d’actuació i programes d’implantació i manteniment.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar el Manual d’actuació per accidents en el transport de mercaderies perilloses i el
Programa d’implantació i manteniment del transport de mercaderies perilloses.
2. Notificar aquest acord al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat de Catalunya i a totes les persones i entitats participatives en el manual.
Serveis Territorials
7. Aprovar, si escau, l'adaptació de l’Ordenança municipal de gestió de runes a la
normativa de la Generalitat de Catalunya
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que es proposa
l'adaptació de l'Ordenança municipal de gestió de residus municipals al programa de gestió
de residus de la Generalitat de Catalunya, que es va aprovar mitjançant el Decret 89/2010,
de 29 de juny.
És una adaptació que regula bàsicament el càlcul de les finances o fiances per garantir la
correcta gestió dels residus a través d'un paràmetre diferent al de fins ara, que s'havia
previst el volum de runes que es podien produir en una construcció o enderroc. Ara la Llei ho
regula a través d'un paràmetre diferent que són les tones. Són 11 € per tona, amb un mínim
de 150 euros per cada intervenció.
És molt important aprofitar la modificació per introduir en un apartat de l'Ordenança una
millora que dóna cobertura a l'usuari o productor de les runes, si ho fa a través d'una
empresa homologada. És a dir, es trasllada la responsabilitat de la retirada de les runes,
sobretot les que s'ubiquen en sacs, a l'empresa, la qual és la que té l'obligació de realitzar la
retirada i l'eliminació de les runes. Així la responsabilitat no recau en la persona que sol·licita
el servei.
L'Ordenança anterior preveia com a responsable a la persona sol·licitant. S'han valorat els
casos pràctics, i hi ha una demora important entre l'avís de l'usuari que ha pagat a una
empresa homologada per la retirada del sac de runes, i la responsabilitat no pot esdevenir
sobre l'usuari, sinó sobre l'empresa.
Aquest punt s'ha regulat en l'Ordenança aprofitant la modificació. En la comissió informativa
es van especificar alguns articulats petits sobre el concepte tona i volum.
Tots els grups voten a favor. Per tant i,
Vist que ha entrat en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
Atès que amb la planificació de la gestió dels residus es contribueix a un efectiu compliment
de la jerarquia en la gestió, avançant cap a la societat del reciclatge en la qual es proposa
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evitar la producció de residus i fomentar la seva utilització com a recurs.
Vista la necessitat d’adequar l'Ordenança municipal de la gestió controlada dels residus
d'obra al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Vista la proposta d'adaptació formulada per l'Àrea de Serveis Territorials de l’Ordenança
municipal de la gestió controlada de residus de la construcció, que suprimeix determinats
articles, substitueix per noves redaccions, així com amb la realització d’una nova numeració
de gran part de l'articulat del vigent, d’acord amb al text que s’annexa al present acord.
Vist que la modificació de les Ordenances municipals s’ha d’ajustar als tràmits previstos als
articles 58 i 60 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’adaptació de l'Ordenança municipal de la gestió controlada de
residus de la construcció, per tal d’adaptar-la al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que
regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i la demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
2. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió, en el
tauler d’anuncis de la corporació i en la seva pàgina web, transcorreguts els quals sense
que s’hagin formulat al·legacions es tindrà per aprovada definitivament, sense necessitat
d’un nou acord.
3. En el supòsit que la modificació resti aprovada definitivament es procedirà a la publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
8. Precs i preguntes
8.1. Pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i explica que fa
aproximadament tres anys, en la revetlla de San Joan es va cremar un dels accessoris dels
elements de skating park de la plaça d'Espanya, concretament el central. Han passat tres
anys i encara no s'ha reposat. Els joves que practiquen habitualment aquest esport li han fet
saber que han reclamat diverses vegades la reposició d'aquest element i el manteniment del
skate park a l'Ajuntament, ja que hi ha terra que entra del parc, el paviment és irregular i no
hi ha hagut un manteniment adequat. El cost del manteniment és relativament mínim i
després la reposició d'aquest element.
D'altra banda, com aglutina un grup relativament ampli de joves que practiquen aquest
esport, junt amb els que practiquen la bicicleta, prega la possibilitat de buscar una alternativa
per a l'ampliació de la pràctica d'aquest esport, que es practica en diferents pobles com
Mollet i Lliçà. Parets podria fer un esforç en aquest sentit.
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8.2. El senyor Rodríguez indica que respecte a la ubicació i la necessitat del nou IES, que
afortunadament sembla que la Junta de Govern l'accepta com una necessitat urgent, atès
que és una deficiència del municipi que ja fa anys que mostra el seu grup.
El Consell Escolar Municipal de fa aproximadament un any va comunicar que la cessió de
terrenys on s'ubicaria l'IES era a Can Fradera. En la reunió es va comentar que
possiblement al mes de maig ja s'hauria definit la concessió i estaria tot solucionat, però ha
passat un any i continua sent un projecte i encara no és una realitat. No nega la bona
intenció, però tampoc és una realitat.
El NOPP creu que és molt urgent donar una sortida pràctica al nou IES i designar la ubicació
d'un espai perquè funcioni ja, encara que sigui amb caracoles, atesa la saturació de l'IES.
Afegeix que és una necessitat urgent, atès com estan les instal·lacions de l'IES i
l'aglomeració d'alumnes.
8.3. El senyor Rodríguez fa èmfasi en la crisi econòmica especialment en l'àmbit de
l'habitatge. Hi ha moltes famílies que tenen dificultats per pagar la hipoteca. Sorgeixen
diverses iniciatives i resolucions legals, i les avantatges legals de les entitats financeres són
molt grans en detriment del ciutadà, ja que fins i tot poden arribar a quedar-se amb
l'habitatge amb un 50% del seu valor taxat. Per això, és molt important el canvi de la
disposició legal actual, que beneficia a les entitats financeres en contra o detriment dels
ciutadans. No és competència municipal, sinó estatal tal i com està redactada la legislació
actualment, però és important fer força per al canvi legal de la situació i per això prega que el
Ple aprovi una moció que es faci arribar a l'estat espanyol, al Parlament i al president de la
Generalitat, per donar suport a un canvi en la legislació en aquest aspecte.
8.4. El senyor Rodríguez indica en els últims anys es nota un deteriorament important en la
qualitat de l'aigua de l'aixeta, sobretot en la quantitat de calç. Pregunta pel motiu del
deteriorament i quines mesures es prendran per obtenir una qualitat semblant a la de no fa
gaire anys.
8.5. El senyor Rodríguez manifesta que pel que fa a la nova escola bressol sembla que la
seva inauguració està prevista per a la propera primavera. Pregunta si es farà el trasllat dels
alumnes del Petit Cirerer en aquestes dates i si és lògic en aquestes alçades del curs
realitzar el trasllat i no esperar al curs vinent, atesa la repercussió que tindrà en la dinàmica
escolar i l'adaptació dels alumnes, ja que el curs està pràcticament finalitzat.
8.6. El senyor Rodríguez indica que respecte a les obres de remodelació del Barri Antic,
pregunta per què la seva execució no s'ha fet en fases, a fi de minimitzar al màxim l'impacte
negatiu que té en la mobilitat i el teixit comercial.
8.7. El senyor Rodríguez manifesta que respecte al Barri Cerdanet, davant de la dificultat en
l'ordenació viària que pateix, pregunta per les propostes realitzades per l'equip de govern.
8.8. El senyor Rodríguez exposa que l'arxivera està de baixa i que alguns alumnes de l'IES
realitzen treballs de recerca i necessiten consultar l'arxiu. Hi ha una persona que la
substitueix, però els alumnes es troben amb dificultats per la formació o la informació
d'aquesta persona de l'arxiu. Prega que se solucioni el tema per afavorir el treball
d'investigació dels alumnes de l'IES.
Intervé el regidor d'Habitatge, el senyor Lucio Gat, i respecte a la pregunta de per què no
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s'han executat les obres d'urbanització del Barri Antic en fases, respon que s'ha explicat en
les comissions informatives quines han estat les dificultats. El carrer Sant Antoni s'executa
en fases, justament perquè l'impacte sigui menor. Totes les obres generen un impacte i és
evident que aquestes també, ja que no deixen de ser obres i l'impacte que produeix és el
mínim possible.
Les obres del carrer Sant Antoni s'executen en una fase per no tallar la circulació. En el
carrer Major s'han donat alternatives a la circulació i als accessos dels veïns i s'estan
realitzant les obres en un tram molt petit, que dóna poques possibilitats de fer-ho en fases.
Des d'un punt de vista tècnic aquest fet es va explicar molt àmpliament i les persones
assistents a les reunions ho van entendre perfectament. Indica que li sembla molt bé que es
faci aquesta pregunta, ja que quan s'executen les obres no es veuen els impactes i després
es veuen les tanques, els carrers aixecats i sembla que és més gros del que es diu.
El senyor Lucio Gat continua explicant que han aparegut restes arqueològiques al carrer
Major. L'arqueòleg està acabant definitivament els informes per aixecar el jaciment i poder
continuar amb les obres i executar-les al més ràpid possible, perquè l'impacte sigui el mínim
possible i sigui el mínim de perjudicial possible per a les activitats i per als ciutadans, que
han de donar més voltes i caminar una mica més per accedir als llocs.
Pel que fa al prec sobre la situació del pagament de les hipoteques, ha de dir que el grup
Socialista i creu que la majoria de grups ho van expressar així en la Junta de Portaveus, a la
qual no va assistir el senyor Rodríguez, tots els grups van manifestar que estaven totalment
d'acord amb els principis i els arguments que ha manifestat el representant del NOPP.
Tots saben les dificultats que pateixen moltes famílies i fer una mesura de pressió està bé,
però la Junta de Portaveus ha de ser una mica lleial i es va decidir de no presentar una
moció, perquè la utilitat era realment poca, ja que era un manifest de bones intencions, que
no donava solucions als ciutadans. Les persones volen solucions efectives i les voluntats
estan molt bé. Algun regidor de la la Junta de Portaveus va expressar que la societat té
molts més inquietuds, amb les quals coincideix i comparteix. Hi ha empreses que tanquen i
la gent va al carrer, a l'atur. Posat en aquesta tessitura, per cada problema que hi ha
l'Ajuntament es podria arribar a manifestar i no passaria res, perquè tots estarien d'acord,
però als ciutadans no els arribaria la solució.
El senyor Lucio Gat indica que no estan en contra del que ha manifestat el senyor
Rodríguez, sinó que estan totalment a favor, però demanaria una mica de respecte a les
regles del joc, ja que hi ha una Junta de Portaveus que decideix les mocions a aprovar, i
aprofitar l'apartat de precs i preguntes per plantejar aquesta, és saltar-se les regles del joc.
Així ho entén el seu grup.
Intervé el regidor d'Educació, el senyor Torio, i exposa que s'han efectuat dues preguntes,
una referida a l'IES, que serà un dels punts monogràfics del proper Consell Escolar
Municipal, que tindrà lloc d'aquí a dues setmanes. Segurament sortirà demà o dilluns la
convocatòria.
Explica que hi ha un problema en l'IES de Parets, i és que està pensat per quatre línies, i
quan el Departament amb els seus números calcula el segon IES, que està en planificació,
el calcula obrir amb dues línies més. Parets està tocant des dels últims anys el límit entre
quatre i cinc línies. Quan s'està en un límit i poden efectuar un augment de ràtio el
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Departament no s'ho pensa i realitza un increment de ràtio abans de la construcció. El
Departament ha dit que no construiran cap escola o institut que no s'hagi licitat. Parets
sempre ha pensat que si s'ha de començar en construccions de barracons, és el primer pas
per a la construcció d'un nou institut.
L'Ajuntament ha parlat amb l'Administració i ha exposat que tenen un terreny, per aquest
motiu va haver una qualificació dintre de l'Àrea de Can Fradera. El Departament està fent
números, partint de la base que l'IES de Parets està pensat per a quatre línies d'ESO i
quatre línies són les que té. Aquest any i aquest curs hi ha quatre primers, el que no vol dir
que com estan bastant plens, l'institut fa una redistribució amb cinc grups diferents i utilitza
hores lliures del professorat. En ocasions malgrat el nombre d'alumnes que té l'institut
s'estimaria molt més que donessin les cinc línies, ja que comportaria més professors.
El senyor Torio indica que està d'acord en què es necessita un nou IES i així ho manifesten
al Departament.
Respecte a la nova escola bressol, que d'una banda és una nova escola bressol, i d'altra el
Petit Cirerer, que per normativa no compleix i que té la indicació i el permís corresponent del
Departament, que s'ha de tancar perquè no compleix amb la normativa de 2006, sobre una
qüestió d'espai.
Al començament de curs s'havia consensuat el tema amb tota la comunitat educativa, l'equip
educatiu de les quatre persones que en formen part i els pares, que en el moment que es
construís la nova escola bressol es faria el trasllat, perquè no només es tracta del trasllat del
Petit Cirerer, sinó que s'obren dues aules més, que és la demanda dels pares que estan en
llista d'espera, fet que es reflecteix en l'Ordenança corresponent.
Els pares que van quedar en llista d'espera al 2010, tenen dret a demanar una plaça i
l'Ajuntament ha posat a la seva disposició, i d'aquests pares, una vintena han manifestat que
volen ocupar la plaça. És a dir que el 26 d'abril es traslladarà el Petit Cirerer i una setmana
més tard entraran en funcionament dues aules per als pares en llista d'espera, que van
manifestar que volien començar i que tenen tot el dret, i l'Ajuntament no pot dir que no. És a
dir que hi haurà quatre aules a partir de finals d'abril.
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i respecte a la
pregunta del Barri Cerdanet, informa que el passat 3 de febrer va tenir lloc una reunió amb
els veïns de la zona. Els serveis de Via Pública van exposar diverses propostes i finalment
es va consensuar amb els veïns aplicar la presentada per la Policia, per temes de seguretat,
ja que és la que es creu més viable des del punt de vista de la seguretat. Es va acordar
exposar el plànol de com quedarà tot en les dependències de la Policia Local.
Pel que fa a les dades d'execució i dates, els companys responsables de l'Àrea informaran
millor del tema.
Intervé el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i per a completar la informació,
explica que l'important en les actuacions del Barri Cerdanet són els escocells. En alguns
elements menors s'està començant ja a actuar. La setmana que ve passarà per la Junta de
Govern l'adjudicació de les actuacions que tindran lloc i com ha comentat el senyor Guzman,
es va buscar el consens amb els veïns després de tenir els diferents estudis de mobilitat,
amb una participació molt alta i es va escollir la proposta que s'ajustava més a la seguretat.
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És una proposta de seguretat que provoca una menor intensitat de trànsit pel barri i evita
que hi hagi una entrada directa pel carrer Enric Ballera. L'entrada té lloc per altres dos punts
pel carrer Gual Villabí o Orfeó Català, d'aquesta manera el trànsit que ve moltes vegades de
Lliçà no passa tan directament i agafa una de les artèries principals com l'avinguda de Lluís
Companys per accedir a la part alta de l'Eixample.
Qui vulgui anar a la part baixa ho pot fer pel carrer Badalona, que és més directe. En
qualsevol cas es presenta una proposta de mobilitat, a partir de la cantonada del carrer Enric
Ballera amb el carrer Jaume Urgell. El carrer Enric Ballera és tot de baixada fins a
l'Eixample. El carrer Doctor Caballero és l'altre vial important, que serveix de distribució del
Barri Cerdanet, que es fa en direcció oposada, direcció cap al carrer Sant Antoni i es delimita
de manera molt clara els aparcaments sempre a una banda de manera permanent. Es
marcaran amb pintura els diferents aparcaments i es realitzar tot el canvi de senyalització
vertical per reforçar la indicació, i sobretot el tema de mobilitat que també s'ha arranjat.
També es tracta un tema important referent a la seguretat, amb la instal·lació de bandes
reductores en tota la zona de l'àmbit.
En el carrer Sant Antoni es fa un tractament amb bandes reductores, les quals facilitaran que
els veïns del primer segment a partir de l'alçada del cementiri, aproximadament, que tenen
entrada a pàrquing vegin amb més facilitat l'accés.
Després hi ha diferents tipus de carrers. En el carrer Enric Ballera i Badalona, es potenciarà
encara més que no es corri amb les bandes reductores, també al carrer Orfeó Català, que
també és un dels carrers que es necessitava potenciar això i el mateix carrer Sant Antoni i
d'aquesta manera s'evitarà que sigui una via ràpida, i s'intentarà donar el caràcter de carrer
per facilitar la mobilitat.
És cert que fa molt de temps que alguns estudis han evolucionat, però el més important era
trobar la solució i aquesta s'ha trobat. Ara només falta executar-la i la propera setmana es
podrà començar l'execució. L'actuació no és gaire llarga, aproximadament tindrà una durada
d'un mes.
El senyor Mingote continua exposant, que referent a l'observació sobre l'arxiu, explica que
l'arxivera està de baixa, i des de Recursos Humans s'ha substituir per continuar donant el
servei, de manera més reduïda, però de qualitat.
Atesa la informació rebuda, el Departament de Recursos Humans intentarà buscar i aplicar
les mesures necessàries perquè la informació sigui de qualitat i en aquesta línia es
procurarà que l'arxivera que està de baixa passi alguna informació, si és que falta, perquè
els usuaris no tinguin aquesta deficiència. Es pren com a proposta per fer-li arribar i des de
Recursos Humans es prendran les mesures necessàries per intentar solucionar la
deficiència, si és que hi és.
Intervé la presidència i manifesta que el regidor de Via Pública i Serveis pren nota del prec
relatiu a la plaça d'Espanya.
Pel que fa a la pregunta sobre la qualitat de l'aigua es respondrà per escrit, ja que es parlarà
amb l'empresa concessionària i s'hi informarà al respecte.
8.9. Pren la paraula el representant de CiU, el senyor Martorell, i exposa que s'han trobat
restes arqueològiques en les obres del carrer Barcelona i carrer Major, fet que provocarà un
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endarreriment en aquestes, d'obligat compliment, ja que s'ha de seguir un protocol i un
procés, per decidir què es fa amb la troballa.
Com ha dit, les troballes s'han de respectar i avaluar, i probablement s'hauran de treure i
recuperar-les perquè són un bé històric del municipi. Si per aquests motius les obres
s'endarrerissin molt, prega que s'estudiï una mena d'ajut compensatori per als comerciants i
negocis de l'àrea, perquè no se sentin tan perjudicats per l'endarreriment en l'execució, tal
com es va fer en les obres del carrer Sant Antoni. Demana aquesta sensibilitat, que es va
manifestar en el carrer Sant Antoni i que també s'hauria de manifestar ara.
8.10. El senyor Martorell indica que abans han parlat del skate park de la plaça d'Espanya.
CiU també tenia apuntada aquesta qüestió, però ja s'ha contestat.
D'altra banda, pregunta pel termini que es trigarà en arranjar els dipòsits d'aigua de
l'esmentada plaça, que porten sis o set mesos envoltats de tanques protectores. Pregunta
quins defectes s'han trobat, quines millores es pensen fer i el termini en el qual s'executarà
l'obra, la qual porta un endarreriment important.
8.11. El senyor Martorell indica que formularà una pregunta, la qual ja ha realitzat un parell
de vegades, referent al passeig de Can Magí. Hi ha una sèrie de rajoles que s'havien
desenganxat del terra i algunes fins i tot s'havien tret i que havia produït alguna lesió a
vianants, sobretot en temps de pluges, ja que queda empastifat de dalt a baix. Ha passat el
temps i continua igual, per això CiU reclama una actuació ràpida per solucionar el problema.
8.12. El senyor Martorell explica que s'han col·locat un seguit de pantalles digitals en alguns
equipaments. Hi ha una al costat del Sindicat. De moment s'han instal·lat, en el pavelló
esportiu hi ha una altra. Pregunta quan estaran operatives les pantalles, quin ha estat el seu
cost, si hi haurà personal especialitzat destinat a aquest tema i com se solucionarà la qüestió
del manteniment.
8.13. El senyor Martorell indica que la pregunta següent és antiga i CiU ja l'ha efectuat altres
vegades, a l'igual que d'altres partits. Pregunta si hi ha partida pressupostària per executar
les obres dels lavabos públics del Parc de la Linera. Pregunta pel cost, si seran de lliure
accés, o anirà amb monedes i automatitzats. Pregunta quina sortida se li donarà a aquesta
vella reivindicació.
8.14. El senyor Martorell explica que diverses persones han comentat que en la darrera festa
de Carnestoltes que es va celebrar al pavelló, van tenir la sensació que s'excedia de
l'aforament del pavelló, que hi havia col·lapse en l'entrada i sortida. Pregunta si l'equip de
govern ha detectat aquest problema i quines serien les solucions a adoptar en properes
activitats per evitar les aglomeracions. El tema de la seguretat és molt important i han passat
successos així en altres municipis, no a Parets, gràcies a Déu, per l'exposat vol que es
minimitzi el problema, i per això s'ha de portar a terme algun tipus d'actuació a fi que no torni
a passar.
8.15. El senyor Martorell pregunta quan finalitzaran les obres del polígon de Can Volart, ja
que aquestes toquen a la C-17, i produeixen problemes inevitables.
8.16. El senyor Martorell exposa que es va efectuar una campanya de civisme sobre el tema
dels gossos. Pregunta si s'ha realitzat algun estudi de com ha anat la campanya, si ha tingut
incidències i si s'ha multat a propietaris incívics. És important per a tota la ciutadania que no
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només s'han de portar a terme campanyes, sinó que s'ha de fer una avaluació d'aquesta, per
veure els resultats, i si hi ha hagut pagament de multes per incivisme.
8.17. El senyor Martorell explica que referent a la regularització dels semàfors de l'avinguda
de Catalunya amb el carrer Sant Antoni, els usuaris tenen la sensació que està en les
mateixes condicions que estava quan el carrer Sant Antoni era de doble sentit i aleshores hi
ha un imput d'un temps, en el qual has d'esperar els que surten, els quals no surten perquè
no poden baixar. Per tant, el semàfor talla el trànsit. Reitera la pregunta de si l'equip de
govern ha detectat el problema i si pensa solucionar-lo a fi que sigui més fluida la mobilitat,
ja que els vehicles no han de sortir del carrer Sant Antoni cap a l'avinguda de Catalunya.
La presidència indica que s'han de tenir en compte que els vianants han de passar.
El senyor Martorell hi està d'acord, però prega que es reguli el semàfor d'una altra manera.
8.18. El senyor Martorell indica que s'han fet unes campanyes importants al municipi sobre
l'estalvi energètic. Pregunta en quina situació està el tema, el percentatge de canvi de
bombetes de vapor de sodi i vapor de mercuri a lets. Pregunta per la situació real del
municipi respecte a l'estalvi energètic i sostenible.
Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote i, respecte a les obres del
carrer Barcelona, explica aquest matí han parlat amb el responsable de la Generalitat de
Catalunya, del Departament d'Arqueologia, el senyor Joaquim Folch, i segons el que
dictamini suposarà algun endarreriment. A dia d'avui, l'Ajuntament va nomenar com a equip
arqueològic responsable a l'empresa Croma, que s'ha avançat molt i a dia d'avui no ha
suposat cap endarreriment. Podria suposar-lo a partir de la setmana que ve, ja que a partir
de dimarts s'emetrà l'informe definitiu, i es dirà l'actuació a seguir.
Les troballes són del segle X i XI i estan fent els càlculs definitius. Es demostra que hi havia
com un cert assentament de l'inici del poble de Parets. S'ha de cuidar la identitat del poble i
els orígens. Paral·lelament es valora la possibilitat de desmuntar un dels murs i col·locar-lo
en un dels parterres en la zona de vianants, entre el carrer Major i el carrer Travessera.
Suposa que es tindrà a principis de setmana i s'informarà a tots els grups.
Pel que fa a l'ajut compensatori s'ha valorat i regulat, i de fet s'ha regulat de tres a sis mesos
i de sis a nou mesos. Creu que no serà necessari i espera que no s'hagi de fer cap tipus
d'ajut, perquè això vol dir que l'obra s'ha executat al seu ritme.
Per saber la incidència de les obres hi ha hagut molta informació. A més de les reunions
mantingudes amb els veïns, posteriorment s'han mantingut amb el col·lectiu de comerciants
per informar sobre la situació.
El senyor Mingote explica que respecte al tema del Carnestoltes és cert que la sensació és
que hi havia moltíssima gent. L'edició anterior va ser molt similar i amb moltíssima gent, per
això Protecció Civil estava totalment a disposició i es va reforçar la barana superior. No li pot
donar dades sobre l'aforament, però sí que és un tema a tenir en compte i buscar un sistema
per saber l'aforament. Afegeix que estan activats tots els plans d'emergència, les portes i la
regulació previstes.
Quant a la pregunta dels lavabos del Parc de la Linera, respon que la inversió és d'uns
60.000 €, aproximadament. Aquesta inversió ja s'ha pogut articular. S'ha elaborat el projecte i
el programa d'obra fet, i si tot va bé la intenció és començar abans de final d'aquest mes,
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per acabar-lo durant la primera setmana de maig.
El senyor Mingote explica que respecte a l'estalvi energètic, podria donar ara algunes dades,
perquè és un tema molt interessant i l'enginyer municipal ha fet un estudi bastant exhaustiu,
en què hi ha estalvis importants. La propera setmana hi ha una prèvia d'informe, però amb
l'informe definitiu amb el que suposa l'estalvi surt el tema de la reposició, que han estat
bastants les lluminàries que ha canviat el mercuri pel vapor de sodi. De tot això hi ha dades
més concretes i es farà una valoració.
Pren la paraula la regidora de Serveis de Joventut, Ocupació i Comerç, la senyora Villa, i
explica que s'han reduït considerablement les queixes que es rebien fa una temporada en
comparació a l'actualitat. També és veritat que la campanya no només eren els plafons
informatius amb la imatge del gos i el lema ben gran, sinó que s'han realitzat d'altres
actuacions com el cens d'animals domèstics i alguna activitat per la Festa Major d'Hivern, en
què es conscienciava del civisme, l'empadronament dels animals i la seva cura. La valoració
és positiva i espera que es mantingui així. A més ara amb l'Ordenança de bona convivència
creu que encara anirà millor.
Quant a la pregunta dels panels informatius, explica que l'import de licitació és de 55.000 €,
IVA inclòs, i l'adjudicació ha estat per 53.500 €. Cal recordar que l'actuació no ve del
pressupost ordinari de l'Ajuntament, sinó d'una subvenció del FEOLS, que es va aprofitar per
al tema de les noves tecnologies i que es va incloure dintre del projecte de la modernització
de l'Administració, que va lligat amb l'Ordenança que s'acaba d'aprovar de noves
tecnologies.
Sobre el tema de l'inici del funcionament, explica que estan pendent de la col·locació d'un
últim panel informatiu a la via pública. S'han instal·lat els que estan dintre dels equipaments
municipals. S'ha col·locat la pantalla gran de lets al costat de Can Rajoler i falta instal·lar un
últim perquè falta ubicar una petita canalització elèctrica, però en principi la setmana entrant
està previst que es col·loqui. En el moment que l'últim s'instal·li, les proves dels panels s'han
fet i funcionen bé.
Respecte a la gestió dels panels, serà el propi equip tècnic de l'Ajuntament qui inserirà la
informació pública i municipal a través de la web i altres mecanismes de tramitació
electrònica que s'estan portant a terme,
Intervé el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i respecte al tema del
Carnestoltes i l'afluència la pavelló, ha de dir que des del punt de vista de la seguretat en
pren nota i tot el que sigui millorable es farà, però insisteix que des del punt de vista de la
seguretat no es va detectar cap incident que s'hagi de prendre nota preventiva.
Diferents companys de l'equip de govern i altres membres del consistori que van participar
en la rua van detectar que la rua era molt més participativa que altres anys, des del punt de
vista dels acompanyants, més que de les persones disfressades. Quan es va arribar a la
passarel·la de vianants d'accés al pavelló abans d'arribar a la cruïlla de l'avinguda de
Francesc Macià, el 40% o 45% del públic que anava a la rua va tallar per allà i no va fer tota
la volta.
El senyor Guzman continua explicant que es va detectar un col·lapse, perquè el grup que
tancava la rua era molt nombrós, amb molta canalla, que ballaven, i així com altres anys
tenien bastant organitzat el tema de l'entrada, perquè participaven fins i tot en el concurs,
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

aquest any el grup tan nombrós no va participar-hi i va haver-hi una mica d'allau, perquè no
s'havia organitzat l'arribada i sobretot la canalla anava a buscar els pares, els avis, etc. No
s'havia organitzat com d'altres anys. Es pren nota i segurament amb la col·locació d'alguna
tanca se solucionarà el problema, però insisteix que no hi ha hagut cap incidència des del
punt de vista de la seguretat.
Pel que fa a la campanya dels gossos, li consta que s'han posat denuncies per un import de
150 €, però s'han posat moltes menys de les desitjables pel fet entre cometes i si li permeten
l'expressió, el fet delictiu comès quant a l'Ordenança, perquè sinó enxampes al propietari del
gos en aquell moment difícilment pots controlar-lo.
Respecte a les obres del Barri Antic i l'afectació dels semàfors, explica que es va detectar el
segon dia de l'inici de les obres que hi havia una petita disfunció. Es va notificar a l'empresa
que es cuida del manteniment de la il·luminació dels semàfors i el va resoldre a l'endemà. No
només el problema del carrer Sant Antoni, que evidentment hi havia una disfunció perquè els
vehicles ja no surten, però no s'ha de deixar de banda que els vianants continuen travessant.
Creu que en el carrer Sant Antoni en concret i des de la seva humil opinió, es tracta més
d'un tema de percepció i de sensibilitat del que espera, que se li fa una eternitat, que no pas
d'una realitat, perquè ha quedat reduït en un 50%, ja que no se li dóna pas als vehicles que
haurien de sortir.
El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que les persones fan l'acció quan està el
semàfor en vermell, perquè es pensen que està espatllat, ja que és massa llarg el temps i no
s'esperen.
El senyor Guzman insisteix en el fet que s'ha reduït el temps en un 50% i s'ha de respectar
el pas dels vianants. També s'ha regulat el semàfor de la cruïlla amb l'avinguda de Francesc
Macià, perquè els vehicles no pugen del Sindicat cap a la plaça de la Vila, el carril està
completament anul·lat. Tant en un com en l'altra s'ha donat prioritat a l'avinguda de
Catalunya i s'ha incrementat el temps de la freqüència d'obert en verd.
Intervé la presidència i referent a l'acabament de les obres de Can Volart, aquestes estan
previstes a finals de maig o principis de juny, si el temps acompanya.
La presidència manifesta que el regidor de Serveis pren nota de les dues preguntes que
queden per contestar.
La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental

Vist i plau
L'alcalde
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