
Secretaria General

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Sessió núm.: PLE2011/12
Caràcter: Extraordinari
Data: 10/11/2011 
Horari: 19 h a 21 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva absència: 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

Àrea de Serveis Personals

2. Donar compte de l'acord d'acceptació d'una aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya per al sosteniment del centre Escola de Música per al curs 2010/2011 i la 
signatura d'un conveni pel canvi en l'import del model de subvenció.
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3. Aprovar, si correspon, la signatura d'un conveni amb el Departament d'Ensenyament 
per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació 
infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011.

Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació

4. Aprovar, si escau, l'aclariment de l'acord adoptat pel Ple municipal en data 10 de 
març  de  2011,  d'aprovació  de  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.

5. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici 
de 2012.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova els esborranys de les actes del dia 22 de 
setembre i 25 d'octubre de 2011. 

Àrea de Serveis Personals

2. Donar compte de l'acord d'acceptació d'una aportació econòmica de la Generalitat 
de Catalunya per al sosteniment del centre Escola de Música per al curs 2010/2011 i la 
signatura d'un conveni pel canvi en l'import del model de subvenció

Pren la paraula la regidora d'Educació, la senyora Lloret, i explica que aquest punt tracta 
sobre donar compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern de 27 d'octubre de 2011, i  
posar els grups en antecedents.

Exposa que fins al curs 2009-2010 la Generalitat de Catalunya donava 600 € de subvenció 
per cadascun dels alumnes matriculats a l'Escola Municipal de Música, entre 4 i 18 anys.

Durant aquest any, el 20 de juliol, va arribar el conveni a l'Ajuntament amb una mica de 
retard, i l'import que s'adjudicava no era de 600 €, sinó de 300 €, i el conveni establia que 
estava supeditat  ampliable  a una altra  subvenció  en el  cas  que tinguessin  disponibilitat 
pressupostària. Un cop s'aprova el pressupost de la Generalitat per a l'any 2011 s'amplia el 
modul de subvencions per a les escoles municipals de música i en comptes de donar els 
300 € inicials finalment es confirma que seran 460 €. Llavors es proposa a la Junta de 
Govern acceptar l'esmentada aportació econòmica de 72.680 €.

La senyora Lloret continua explicant que aquest punt està molt  relacionat amb el de les 
ordenances, que després s'explicarà més àmpliament i tot que sembli que s'ha passat de 
300  a 460 € s'ha de deixar molt clar que l'aportació inicial eren de 600 € i que per tant hi ha 
un dèficit de 140 € per cadascun dels alumnes i el còmput general és de 22.720 €.

El plenari pren coneixement de l'acord adoptat per la Junta de Govern de 27 d'octubre de 
2011, que té el literal següent:
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“Acceptar una aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment  
del  centre Escola de Música per al  curs 2010/2011 i  la signatura d'un conveni per  
l'increment del model de subvenció

Atès l’actual Conveni Marc entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Parets del  
Vallès per al sosteniment del centre Escola de Música.

Atès que, per Resolució de 20 de juliol de 2011, es va atorgar subvencions per un import fins  
a 50.000,00 € a determinades corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa  
per al curs 2010-2011.

Atès  que  l’import  de  l’esmentada  Resolució  atorgat  per  al  curs  2010-2011  a  l’Escola  
Municipal de Música, és de 47.400 €.

Atès que en l’apartat 2 de la Resolució, el mòdul de la subvenció per a cada alumne d’edat  
compresa entre 4 i 18 anys escolaritzat en escola de música és de 300,00 €.

Atès que en el mateix apartat 2 de la Resolució s’estableix que aquesta subvenció podrà ser  
ampliable d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Atès que una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011 i  
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament s’amplia el  
mòdul de subvenció d’escola de música a 460 euros per alumne/curs d’edat compresa entre  
4 i 18 anys.

Atès  que  aquesta  ampliació  del  mòdul  de  subvenció  d’escola  de  música  suposa  un  
increment de 25.280,00 € respecte a la subvenció inicialment atorgada a aquesta corporació 
local, per Resolució de 20 de juliol de 2011.

La Junta de Govern, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Acceptar l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per un import de 72.680,00  
€,  per  al  sosteniment  del  centre  Escola  de Música  per  al  curs  2010/2011,  resultant  de  
l’aplicació de l’augment del mòdul de subvenció d’escola de música de 300 € a 460 € per  
alumne i curs.

2. Aprovar la signatura del conveni per l’increment del mòdel de subvenció de 25.280,00 €.

3. Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni.

4. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple.

5. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.

6. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.”
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ANNEX

CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT  EL  DEPARTAMENT  D'ENSENYAMENT,  I  L'AJUNTAMENT  DE  PARETS  DEL 
VALLÈS, PER AL FINANÇAMENT DE L'ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL PER AL CURS 2010-
2011

Barcelona,

D'una  banda,  la  Honorable  senyora  Irene  Rigau  i  Oliver,  consellera  d'Ensenyament  en  nom  i 
representació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  virtut  del  càrrec  que  ocupa,  d'acord  amb  el 
nomenament fet pel Decret 202/2010, de 27 de desembre.

D'altra  banda,  l'Il·Im.  Sr.  Sergi  Mingote  Moreno,  Alcalde President  de l'Ajuntament  de Parets  del  
Vallès, que actua en nom i representació de l'esmentada Corporació Local, en ús de les facultats 
atribuïdes en virtut de l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Ambdues parts es reconeixen mútuament poders i  facultats suficients per a formalitzar el present 
conveni i

EXPOSEN:

Per Resolució de 20 de juliol de 2011, es van atorgar subvencions per un import de fins a 50.000,00  
euros a determinades corporacions locals titulars d'escoles de música i de dansa per al curs 2010-
2011.

D'acord amb l'esmentada Resolució l'import  de la subvenció  del  curs 2010-2011 per a L'Esc.  de 
Música Municipal de Parets del Vallès de titularitat d'aquesta corporació local, és de 47.400,00 euros.

Segons l'apartat 2 de la Resolució, el mòdul de subvenció per a cada alumne d'edat compresa entre 4 
i 18 anys escolaritzat en escola de música és de 300,00 euros

En el mateix apartat 2 de la Resolució s'estableix que aquesta subvenció podrà ser ampliable d'acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

Una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011, i d'acord amb les 
disponibilitats  pressupostàries  del  Departament  d'Ensenyament,  s'amplia  el  mòdul  de  subvenció 
d'escola de música a 460 euros per alumne/curs, d'edat compresa entre 4 i 18 anys.

Aquesta ampliació del mòdul de subvenció d'escola de música, suposa un increment de 25.280,00 
euros respecte a la subvenció inicialment atorgada a aquesta corporació local, per la Resolució de 20 
de juliol de 2011.

Amb aquest  increment,  l'import  de  la  subvenció  d'escola  de  música  per  al  curs  2010-2011 serà 
superior a 50.000,00 euros, i en conseqüència, d'acord amb l'article 94.5 del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, cal la 
formalització  d'aquest  conveni  per  tal  d'atorgar  la  diferència  entre  l'import  inicial  concedit  per  la  
Resolució  de  20  de  juliol  de  2011  i  l'import  resultant  calculat  a  460  euros  alumne/curs,  d'edat 
compresa entre 4 i 18 anys.

EI capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu  
3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.

EI capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions 
públiques.
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En  conseqüència  ambdues  parts  consideren  adient  la  formalització  d'aquest  conveni,  mitjançant 
l'adopció de les següents

CLAUSULES:

PRIMERA.-  L'objecte  d'aquest  conveni  és  atorgar  l'import  complementari  de  25.280,00  euros 
corresponent a la diferència entre la subvenció atorgada a l'Ajuntament de Parets del Vallès per la 
Resolució  de  20  de  juliol  de  2011,  per  al  finançament  de  les  despeses  de  funcionament,  i  les 
despeses de personal docent de l'Escola de Música de titularitat de la corporació local, i la subvenció 
resultant després d'aplicar l'augment del mòdul de subvenció d'escola de música de 300 euros a 460 
euros per alumne i curs, amb el següent detall:

Centre AI. de 4 a 18 anys Import Resolució

a 300 € al./curs 

Import  a  460  € 

al.l/curs 

Import conveni

per  l'increment  del 

mòdul

Esc.  de  Música 

(08046219)

158 47.400,00 € 72.680,00 € 25.280,00 €

SEGONA.-  L'import  d'aquest  conveni  25.280,00  euros  anirà  amb  càrrec  al  crèdit  EN0119 
0/460000800/4210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011.

TERCERA.- Aquest Conveni ha estat aprovat per l'òrgan competent de la corporació local, tal i com 
es certifica en el document que s'annexa a aquest Conveni.

QUARTA.- EI Departament d'Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció d'escola de música 
a la corporació local, una vegada signat aquest conveni per ambdues parts i la corporació local hagi 
tramès a la Direcció General de Centres Públics, la documentació següent:

a) Acord del ple de la corporació local pel qual s'accepta la subvenció.
b) Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre el
cost real del funcionament del servei corresponent al curs 2010-2011, desglossat per despeses de 
personal docent i despeses de funcionament.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.

Aquesta documentació s'ha de presentar abans del 15 de novembre 2011.

En aquest règim de cofinançament la suma de les aportacions d'ajuntaments i famílies haurà de ser,  
com a mínim, el 20% de l'aportació del Departament d'Ensenyament.

L'import  de la  subvenció concedida en cap cas no pot ésser  una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacional o internacionals, superi  
el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text Refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i allò  
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. EI control del compliment de 
l'objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s'efectuarà d'acord amb allò previst en el  
Text refós i en la Llei anteriorment esmentats

EI beneficiari de la subvenció se sotmet al control financer i facilitarà tota la informació que li sigui  
requerida per la Intervenció General  de la Generalitat,  la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents d'acord amb el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i  
haurà de facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de l'Administració.

L'incompliment de l'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així com 
la  resta  de les causes previstes a l'article  99 del  Text  refós de la  Llei  de finances públiques de 
Catalunya i a l'article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció.
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L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts 
per la Llei de Finances Públiques podran portar a terme actuacions de control i requerir informació al  
destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o  
beneficiària inicial de la subvenció d'acord amb el que preveu l'article 90 bis de la Llei de Finances  
Públiques.

SISENA.- EI beneficiari ha presentat:

La Declaració responsable que abasta les remuneracions que percep el personal directiu de l'entitat,  
el compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria que s'adjunta als estats  
comptables i el compromís de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període 
de  vigència  de  la  subvenció,  l'estructura  retributiva  esmentada.  A aquests  efectes,  s'entén  per 
personal directiu aquell que exercita funcions executives i d'administració.

b) Declaració de no incórrer en cap dels supòsits que estableix l'article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable del fet que s'han adoptat les mesures oportunes per prevenir i detectar 
casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball,  
en els ajuntaments amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors

d) Declaració responsable que es compleixen les obligacions que contenen els articles 32 i 36 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

SETENA.-  La vigència  d'aquest  conveni  és  des  de  la  data  de  la  seva  signatura  i  fins  el  30  de 
novembre de 2011.

VUITENA.-  Són causes de resolució d'aquest conveni:

a) EI mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. e) Les causes generals establertes per la 
legislació vigent.

NOVENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i eIs 
efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes que 
posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d'acord amb la 
normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar í a un sol 
efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

3.  Aprovar,  si  correspon,  la  signatura  d'un  conveni  amb  el  Departament 
d'Ensenyament per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer 
cicle d'educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Educació,  la  senyora  Lloret,  i  explica  que  en  data  19  de 
novembre de 2010 el Departament d'Ensenyament redacta un acord marc entre la Federació 
de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, en el qual estableix que el Departament 
d'Ensenyament subvencionarà el sosteniment de places de 0 a 3 anys d'alumnes d'acord 
amb la disponibilitat pressupostàries.

La Generalitat d'acord amb la seva disponibilitat pressuposta per al curs 2010-2011 1.600 € 
per cadascun dels alumnes, tenint en compte que fins ara l'aportació era de 1.800 €.

Per  l'exposat  es  proposa  al  Ple  la  signatura  del  conveni  entre  el  Departament 
d'Ensenyament i l'Ajuntament de Parets i acceptar l'import de les subvencions esmentades 
per contribuir a minorar les quotes del servei d'educació a les escoles bressol la Cuna, el 
Cirerer, que actualment és el Gargot, i del nou Cirerer.
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L'Ajuntament  no  té  altra  alternativa  que  acceptar  la  subvenció  perquè  és  el  que  la 
Generalitat en aquests moments pot aportar a les escoles, però ha de dir el mateix que en el 
cas anterior  que hi  ha un dèficit  de 200 € per cadascun dels alumnes i  que fins ara la 
Generalitat aportava 350.000 € per aquest concepte a l'Ajuntament i es passa a 313.000 € 
en el curs 2010-2011.

En el punt de les ordenances concretarà i ampliarà una mica més la informació sobre aquest 
tema.

Intervé el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i explica que com molt bé ha dit la regidora no hi 
ha gaire marge de maniobra, i ha de dir que en el cas de l'Escola de Música no deixa de ser 
un tipus d'activitat extra paral·lela a l'activitat que poden fer la canalla, però en el cas dels 
parvularis realment ha de dir que això s'ha d'acabar. L'aprovació s'ha de fer, però aquestes 
retallades que afecten tant a l'educació de la canalla estan totalment fora de lloc, encara i  
tenint  en  compte  l'actual  situació  econòmica.  Reprova  aquesta  situació  i  suposa  que 
l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb qui cal per fer aquesta reprovació.

La presidència entén que el representant d'Iniciativa vota a favor de rebre la subvenció i 
alhora denuncia la situació. Es un tema que s'ha tractat àmpliament en el consell d'alcaldes, 
indistintament dels diferents colors polítics. El món municipal està en contra de la situació i 
en el proper Ple ordinari es passarà una moció per aprovar-la a la Junta de Portaveus que 
incideix en el valor de l'educació i que aquest servei no tingui cap tipus de retallada.

Tots els grups voten a favor de l'acceptació de les subvencions. Per tant i,

Atès l’acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat de  
Catalunya  mitjançant  el  Departament  d’Ensenyament,  la  Federació  de  Municipis  de  
Catalunya i  l’Associació Catalana de Municipis i  Comarques, referent al  finançament del  
sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les corporacions locals,  
que estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà els sosteniment de places  
de zero a tres anys d’acord amb els disponibilitats pressupostàries.

Atesa la disponibilitat pressupostària del Departament d’Ensenyament, l’import que s’atorga  
és de 1.600 € per alumne equivalent i curs.

Atès que per acord de Govern de 4 d’octubre de 2011 s’ha autoritzat el finançament de les  
llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2010-2011.

Atès que ambdues parts consideren adient la formalització d’un conveni, objecte del qual és  
l’atorgament d’una subvenció a l’Ajuntament de Parets del Vallès destinada a minorar les  
quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar la signatura del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de  
Parets del Vallès.

2. Acceptar l’import de les subvencions esmentades per contribuir a minorar les quotes pel  
servei d’educació de les escoles bressol La Cuna, El Cirerer i El Nou Cirerer per al curs  
escolar 2010-2011.

EEI El Cirerer..................................... 44.800,00 €
EEI El Nou Cirerer..............................134.400,00 €
EEI La Cuna.......................................134.400,00 €

3. Facultar l’Alcalde per la signatura d’aquest conveni.
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4. Traslladar l’acord que en resulti a la Direcció General de Centres Educatius.

5. Donar compte d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest ajuntament.

ANNEX

CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT  D'ENSENYAMENT  I  L'AJUNTAMENT  DE  PARETS  DEL  VALLÈS  PER  AL 
SOSTENIMENT  DEL  FUNCIONAMENT  DE  CENTRES  EDUCATIUS  DE  PRIMER  CICLE 
D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011

Barcelona,

D'una part, l'Honorable Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut seu càrrec, d'acord amb el nomenament fet  
pel Decret 202/2010, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li atribueix l'article 12 de la Llei  
13/1989,  de 14 de desembre,  d'organització,  procediment  i  règim jurídic  de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya

D'altra banda l'Il'  Im. Sr.  Sergi  Mingote Moreno, Alcalde President de l'Ajuntament de Parets del 
Vallès, que actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes 
en virtut de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la  
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Ambdues part  es reconeixen mútuament  poders i  facultats  suficients  per  a formalitzar  el  present  
conveni i

EXPOSEN:

L'article  198.2  de la  Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d'Ensenyament,  disposa  que  el  Departament  
d'Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en 
llars d'infants de titularitat de municipal.

L'Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el  Departament d'Ensenyament,  la Federació de Municipis de Catalunya i  l'Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, referent al finançament del sosteniment de les places públiques 
de llars d'infants de titularitat de les corporacions local estableix que el Departament d'Ensenyament 
subvencionarà  els  sosteniment  de  places  per  a  infants  de  zero  a  tres  anys  d'acord  amb  les 
disponibilitats pressupostàries.

D'acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d'Ensenyament, l'import que s'atorga 
és de 1.600 euros per alumne equivalent i curs.

Per Acord de Govern de 4 d'octubre de 2011 s'ha autoritzat el finançament de les llars d'infants de 
titularitat municipal per al curs 2010-2011.

Aquest conveni ha estat aprovat per l'òrgan competent de la corporació local, tal i com es certifica en 
el document que s'annexa a aquest conveni.
EI capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002  de  24  de  desembre,  regula  les  subvencions  i  les  transferències  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

EI capítol 11 del títol IX de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col'laboració entre administracions 
públiques.
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En conseqüència  ambdues parts  consideren  adient  la  formalització  d'aquest  conveni,  mitjançant 
l'adopció de les següents

CLAUSULES:

PRIMERA.- L'objecte d'aquest conveni és atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Parets del Vallès 
destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d'ensenyament, per un import de 
313.600,00 euros.  L'activitat  que se subvenciona és l'escolarització  corresponent  al  curs escolar 
2010-2011, a raó de 1.600,00 euros per alumne equivalent, amb el següent detall:

Centre Alumnes Equivalents Import €

08045446 Escola Bressol La Cuna 84 134.400,00

08063357 Llar d'infants EI Nou Cirerer 84 134.400,00

08045458 Llar d'infants EI Cirerer 28 44.800,00

SEGONA.- L'aportació del Departament d'Ensenyament és el resultat d'aplicar el mòdul de 1.600,00 
euros per a cada alumne equivalent. De la subvenció atorgada 168.600,00 euros anirà a càrrec al  
crèdit  EN0119  D/460000700/421NOOOO i  145.000,00  euros  amb  càrrec  al  crèdit  EN0119 
D/460000700/421N0062 del pressupost de l'any 2011.

TERCERA .-Per al pagament de la totalitat de la subvenció l'Ajuntament de Parets del Vallès haurà  
de trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Règim Econòmic i Administratiu de 
Centres Públics, abans del 15 de novembre de 2011, la documentació següent:

- Acord del ple de la Corporació Local pel qual s'accepta la subvenció.
- Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la despesa del servei del  

curs  escolar 2010-2011 desglossat per despeses de personal i despeses de funcionament,
- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per altres 

entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacional o internacionals, 
superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

L'Ajuntament ha acreditat  el  compliment  dels requisits  necessaris  per  a ser  beneficiària  d'una 
subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables corresponents previstes a 
la normativa aplicable en matèria de subvencions.

QUARTA.-  L'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  se  sotmet  al  control  financer  i  facilitarà  tota  la  
informació  que  li  sigui  requerida  per  la  Intervenció  General  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d'acord amb el que disposa l'article 92.2.h del  
text refós de la llei de finances públiques de Catalunya i haurà de facilitar tota la informació requerida 
pels òrgans de control de l'Administració.

L'incompliment de l'objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari,  així 
com la resta de les causes previstes a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya i a l'article 37 de la Llei general de subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la  
subvenció.
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CINQUENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós de la  
Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i 
allò previst a la Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre. EI control del compliment  
de l'objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes s'efectuarà d'acord amb allò previst 
en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats.

SISENA.-  La vigència  d'aquest  conveni  és  des  de  la  data  de la  seva  signatura  i  fins  el  30  de 
novembre de 2011.

SETENA.- Són clàusules de resolució d'aquest conveni:

a) EI mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. c) Les causes 
generals establertes per la legislació vigent.

VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els seus actes que 
posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu d'acord amb la 
normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat exemplar i a un sol  
efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

ÀREA DE GOVERN, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4. Aprovar, si escau, l'aclariment de l'acord adoptat pel Ple municipal en data 10 de 
març de 2011, d'aprovació de 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

La presidència explica que aquest punt tracta sobre l'aprovació d'un aclariment en el tema 
de la delegació de competències en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  És un tema formal,  perquè la proposta inicial  la  va aprovar el  Ple i  per això 
aquest aclariment ha de seguir el mateix tràmit.

El secretari explica que hi ha dos aclariments. El primer es tracta sobre unes delegacions 
contingudes en el  primer  i  segon acord,  que han de tenir  una durada de dos anys.  La 
Diputació indica que aquesta durada també ha de fer referència al punt tercer. No faria falta, 
perquè el punt segon ja fa referència al punt tercer, però volen l'aclariment i és un conveni 
entre dues parts, per això és millor aclarir-lo, que es prengui coneixement i tirar endavant.

El segon aclariment fa referència a les clàusules sobre l'extinció del conveni. La Diputació 
vol que una cosa concreta sigui clàusula d'extinció, però ja estava regulat que seria clàusula 
d'extinció qualsevol  incompliment del  conveni previst  per la  normativa,  o sigui que ja es 
preveia, però amb el mateix esperit l'Ajuntament clarifica aquest punt tal com sol·licita la 
Diputació.

Tots els grups voten a favor. Per tant i atès que,

El Ple municipal en sessió de data 10 de març de 2011 va acordar delegar les competències  
de recaptació dels  tributs  i  altres ingressos de dret  públic  a la  Diputació de Barcelona,  
perquè mitjançant el  seu Organisme de Gestió Tributaria exerceixi per compte d'aquesta  
corporació.

El Ple de la Diputació de Barcelona en data 29 de setembre de 2011 va adoptar l'acord  
d'acceptar la delegació acordada pel Ple municipal.
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Posteriorment  s'ha  observat  que  en  l'acord  de  delegació  figuren  dues  qüestions  que 
requereixen una clarificació del seu contingut.

Atès el que disposen els articles 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic  
i procediment administratiu en relació al que disposa l'article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3  
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques a Catalunya. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aclarir  l'acord adoptat pel Ple municipal en data 10 de març de 2011, d'aprovació de  
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, en el sentit  
següent: 

1.1. Que en la regla primera de l'acord setè disposa:

“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 

comptar  des  de  la  data  d'acceptació  per  part  de  la  Diputació  de 

Barcelona.”

S'ha d'entendre que aquesta delegació es refereix a totes les delegacions efectuades en  
l'acord plenari de 10 de març de 2011, incloses les especificades en l'acord tercer i la  
modificació de l'abast dels acords de delegació adoptats anteriorment, que figuren en el  
punt quart.

1.2. La regla onzena disposa que  són 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 s'estableix a 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”.

S'ha d'entendre que el número 3 també es refereix a les regles de delegació de l'acord  
setè.

2. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5.  Acordar,  si  procedeix,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de 
l’exercici de 2012

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Lloret,  i  explica  que  enguany  les 
ordenances fiscals  s'han treballat  sota criteris  tant  de l’equip de govern com dels  grups 
municipals  de  Convergència  i  Unió  i  del  Partit  Popular.  Ja  porten un  temps treballant  i 
consensuant la proposta d’aprovació que es porta avui al Ple.

Agraeix l'interès de sumar esforços en uns moments com els actuals. Treballar temes tan 
importants com aquest, suma i ajuda al poble i en definitiva al país.
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Tenint en compte el marc actual de crisi econòmica, aquests tres grups han intentat treballar 
per trobar un equilibri  entre afrontar el fet que l’Ajuntament cada vegada li  arriba menys 
finançament,  ja  sigui  per  les  retallades  en  les  subvencions  que  venen  d’altres 
administracions  com per  la  disminució   d’ingressos de plusvàlues o  taxes per  llicències 
urbanístiques, com per temes que no havien passat fins al moment en cap institució, com el 
cas actual que la Generalitat de Catalunya no pot fer front a tots els pagaments i en aquest 
cas li deu 2.000.000 € a l'Ajuntament de Parets .

D'una  banda,  s'ha  de  tenir  molt  present  que  el  ciutadà  i  també  l'empresari  es  veuen 
directament afectats pels efectes de la crisi i que per això no es vol generar una pressió 
fiscal  excessiva.  Tot i  que són dos aspectes contradictoris  entre ells,  han intentat  trobar 
l'equilibri i compensar un amb l'altra.

Volen fer l’esforç de continuar dedicant recursos per donar resposta a més ajuts socials i 
mesures d’ajut a les famílies en situacions de risc social pel que fa al pagament d’impostos i 
taxes, que avui es porten a aprovació.

Sota aquest escenari les principals modificacions que es  proposen amb caràcter general les 
explicarà a continuació.

Es proposa amb caràcter general un increment de l'IPC del 3%. La senyora Lloret aclareix 
que no és ben bé de l'IPC, ja que l'IPC estatal de setembre a setembre de 2010-2011 és del 
3,1% i el català del 3,2% aproximadament, per això es pren el 3%, pel que fa a totes les 
taxes i quant als impostos, l'impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) s'aplicaria l'increment 
de l'IPC i  a banda d'aquest  augment general  es proposen d'altres impostos i  taxes que 
després comentarà cadascun d'ells perquè es pugui entendre l'increment o el manteniment 
de l'impost.

La  senyora  Lloret  explica  que l'IBI  actualment  està  en una revisió  cadastral  i  tindrà  un 
tractament  diferencial  la  taxa  de  les  escoles  bressol  i  escola  de  música,  la  taxa  de 
subministrament d'aigua i la taxa de retirada de vehicles abandonats.

No es modifiquen els impostos de vehicles de tracció mecànica, l'impost sobre l'increment 
del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana,  plusvàlua,  i  l'impost  sobre  construccions, 
instal·lacions i obres. 

Aquests impostos no es modifiquen respecte a l'exercici 2011, per tant no s'incrementen i 
queden igual.

Explicarà  els  impostos  que  ha  dit  que  tindrien  un  tractament  diferent  en  l'increment  i 
comença amb l’IBI i recorda que es troben immersos en un període de revisió cadastral que 
va començar l’any 2003 i que acaba l’any 2013.

Aquest any proposen baixar el coeficient que s’aplica a l’ IBI del 0,64 que es va aplicar l’any 
passat al tipus impositiu del 0,629. 

Pel que fa a l’IBI industrial es proposa passar del tipus impositiu del 0,822 al 0,85, recorda 
que aquest  coeficient només afecta a les 38 indústries més grans o que més volum de 
negoci tenen.

L'esmentada  rebaixa  del  tipus  impositiu  permet  minvar  l’efecte  de  la  revisió  cadastral 
obligatòria i poden parlar de les dades com per exemple que aquest tipus impositiu tindrien 
que un 80,81%, o sigui 9.238 rebuts d'entre un total d'11.489, l'increment en el padró només 
tindrà en el rebut de l’IBI un increment d’entre 0 i 30 €. Ho explica perquè així els ciutadans 
es facin a la idea del que suposa rebaixar el tipus impositiu. Fins i tot hi hauran 46 rebuts 
que pagaran menys que l’any passat.
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Pel que fa a l'IBI l'Ajuntament fa l'esforç pressupostari de mantenir les bonificacions de l'IBI, 
les quals enumerarà a continuació perquè els ciutadans siguin conscients.

Es continua amb la bonificació del 40% a les famílies nombroses, els rebuts d’habitatges de 
protecció oficial gaudiran d’una subvenció del 50%, els habitatges que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar també obtindran el 50% de bonificació en 
l'IBI, Els habitatges de lloguer que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública 
també obtindran el 50% de bonificació.

La senyora Lloret explica que l'equip de govern proposa continuar amb el fraccionament de 
l'IBI en 4 pagaments, sense necessitat d'acreditar escassa capacitat econòmica i recorda 
que fora de les ordenances fiscals també es donen altres ajuts en el rebut de l’IBI com els 50 
€ que es subvencionen als jubilats amb ingressos reduïts o que acreditin  poca capacitat 
econòmica. Aquest punt ho explica perquè no han posat noves mesures de bonificació en 
l'IBI, però els grups municipals que han treballat les ordenances consideren que el fet de 
mantenir totes les que es tenien és prou important.

S'ha intentat baixar el tipus impositiu fins al marge que pogués portar aquest equilibri i no hi 
hagués  una  pressió  fiscal  excessiva  sobre  les  famílies  i  els  industrials,  i  alhora  que 
l'Ajuntament pugui fer front a les despeses amb els ingressos, per tirar endavant els serveis.

Una taxa que té un tractament diferent és la de les escoles bressol i les escoles de música. 
Si concreta pot dir que fins el curs 2009 – 2010 la Generalitat subvencionava amb 600 € per 
cada alumna/e de l’escola de música i 1.800 € per cada alumne/a d’escola bressol.

La  Generalitat  a  finals  de  juliol  de  2011  els  comunica  que  la  subvenció  amb  caràcter 
retroactiu al conveni del curs 2010- 2011 passarà a ser de 460 € per cada alumne d’escola 
de música i a l'octubre comunica que la subvenció per a l'escola bressol serà de 1.600 €.

També durant el mes de setembre una comissió mixta composada entre la Federació de 
municipis i l'Associació Catalana mantenen diverses reunions amb la consellera d’Educació 
de  la  qual  es  deixa  entreveure  que  per  al  curs  2011-2012  no  es  poden  assegurar  les 
quantitats assignades i que per al curs  2012-2013 el model de finançament canviarà, però 
que en cap cas es podrà arribar a les xifres abans esmentades. Això ho explica perquè es 
vegi el raonament del per què s'han arribat a les conclusions exposades i es veu que tot ha 
d'anar a pitjor.

Pels esmentats motius i per tal de ser realistes amb les subvencions que acabaran arribant 
proposen modificar la taxa d’escola de música incrementant 15 € per cada alumne/a al mes. 
Això suposa que l’ Ajuntament assumirà el 100% de la retallada en la subvenció pel que fa al 
curs 2010-2011, que assumeix també el 100% durant els mesos de setembre a desembre de 
2011 i que a partir de gener de 2012 proposa que s’incrementin les quotes 15 €. Això vol dir 
que la previsible retallada podria estar prevista fins deixar l’aportació de la Generalitat en 
300 €. És un supòsit bastant fonamentat per l'escenari que els envolta i per les informacions 
rebudes, però és un supòsit perquè no hi ha un conveni amb la Generalitat que ho digui. 

Si el supòsit és amb 300 € per cada alumne, s'incrementen 15 €, vol dir que de la diferència 
l’Ajuntament assumeix el 50% i les famílies l’altra 50%.

Recorda  que  dintre  d'aquesta  decisió  es  continua  bonificant  a  les  famílies  nombroses  i 
monoparentals, que poden obtenir una bonificació per aquest servei del 50% i les famílies 
nombroses de categoria especial del 100%.
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Secretaria General

Pel que fa a la taxa de l'escola de música, i l'escola bressol, l’Ajuntament assumirà el 100% 
del diferencial de la retallada en la subvenció que arriba de la Generalitat pel que fa al curs 
2010-2011, que assumeix també el 100% durant els mesos de setembre a desembre del 
2011 i que a partir del gener de 2012 proposa que s’incrementi la quota en 18 €. Només 
s'aplicarà a l'escolaritat. Tot el que són els conceptes de menjador o d'altres serveis que 
desenvolupin les escoles bressol, tindran l'increment de l'IPC, en l'únic que s'aplica és en el 
que està relacionat directament en la subvenció que l'Ajuntament rep, que és d'escolaritat.

Es calculen en base a la previsible retallada. Per les informacions obtingudes, la retallada 
podria acabar sent de 1.200 €. La Generalitat donaria aquest import per cada alumne i amb 
aquesta fórmula, l’Ajuntament assumiria el 67% i les famílies el 33%, comptant dels mesos 
de gener en endavant, si es compten tots els anys el percentatge canviaria. L'Ajuntament 
assumeix més perquè actualment no s'ha aplicat cap increment i és evident que per aquests 
mesos la corporació no rebrà la subvenció del 1.500 €.

L’ equip de govern consensuadament amb els grups municipals de CIU i PP han cregut 
oportú tenir present que era important no augmentar només  la quota a les famílies, sinó que 
l’Ajuntament també assumís mentre es pugui una part important per mitigar l’impacte en les 
economies familiars i atès que aquest Ajuntament sempre ha apostat per donar suport a 
polítiques  educatives,  s'ha  arribat  a  aquesta  reflexió.  Ho  apunta  perquè  no  en  tots  els 
ajuntaments està sent així. Hi ha ajuntaments que apliquen el 100% a les famílies, altres 
ajuntaments fan el mateix que el de Parets, i altres ho assumeixen tot, hi ha casos de tot, 
però no són la majoria.

La senyora Lloret continua explicant que aquestes informacions s’han comunicat mitjançant 
una carta a les famílies, tot i que fins que s’aprovin les ordenances fiscals no podien parlar 
d’una xifra exacta, per això avui es porta a aprovació i s’ha avisat a les famílies que molt 
possiblement s'incrementaran les quotes i que un cop siguin oficials se'ls comunicarà.

Recordar que tot i que hi haurà aquests increments actualment s’apliquen bonificacions en la 
taxa d’escoles bressol del 25%, 50%, 75% o 100% a les famílies que ho necessitin, d'acord 
amb els criteris de Serveis Socials.

Les famílies nombroses de categoria general tenen una bonificació del 50%, i les famílies 
nombroses de categoria especial tenen una bonificació del 100%. El mateix tractament es 
dóna a les famílies monoparentals.

Respecte a la taxa de subministrament d'aigua, es proposa aplicar un 3% d'increment pel 
que fa a la facturació del consum, i en els cànons s'aplicaran els canvis tant en els trams 
com en el preu que estableix l'Agència Catalana de l'Aigua. Es crea un tarifa social que 
podran sol·licitar-la  els pensionistes  de més de 60 anys que percebin una pensió mínima 
per jubilació, incapacitat o viduïtat i per als abonats que formin part d'una unitat familiar amb 
tots els seus membres en situació d'atur.

La  senyora  Lloret  continua explicant  que  respecte  a  la  taxa  per  la  retirada  de vehicles 
abandonats, ha de dir que aquesta és una taxa que qui la paga és com a conseqüència 
d'una actuació incívica,  per  això  és una taxa que pateix  un major  increment,  ja  que es 
proposa que el propietari del vehicle que ha comès la infracció assumeixi el 100% del preu 
de la grua per la retirada del vehicle. Aquesta taxa té un tractament diferent igual que la taxa 
per la recollida de residus, que s'aplica l'IPC, que seria com totes, però es crea dins de la 
taxa un pagament que fins ara no existia que és el de les parades de mercats. 

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98
www.parets.cat - info@parets.org                   oac@parets.org oac@parets.org



Secretaria General

L'Ajuntament fins ara prestava el servei de neteja dels mercats municipals sense cap cost i 
ha pensat que els venedors que en fan ús a partir d'ara contribueixin en aquest servei, del 
qual  bàsicament  es  beneficien  les  persones  usuàries  del  mercat.  Seria  bo  començar  a 
equilibrar una mica les despeses.

Hi ha d'altres canvis en les ordenances fiscals, redactats diferents, canvis de dates, d'any, 
però les que ha explicat són les que volen destacar i en la línia de generar menys pressió 
fiscal  recorda  que  l'Ajuntament  fa  l'esforç  de  mantenir  i  ampliar  altres  bonificacions  en 
impostos i taxes a part de les que ha explicat en l'IBI, les taxes d'escola bressol, escola de 
música, que tenen les bonificacions comentades, volia explicar-les perquè a vegades hi ha 
ciutadans que no saben que es poden beneficiar d'alguna bonificació en alguna de les taxes, 
per això ha cregut important recollir-les.

Pel que fa a l'impost de l'IAE s'amplia la bonificació del 15% que hi havia fins ara al 20% 
d’aquest impost, amb un màxim de 20.000 €, a les empreses que  contractin un mínim de 5 
persones de manera indefinida. Recorda que anteriorment s'havia d'incrementar la plantilla 
en un 5%. Es demana a les empreses que la contractació es faci a través del Servei Local 
d'Ocupació. El tractament d'indefinit és un tractament al qual obliga la llei i l'Ajuntament no el 
pot variar. Fa l'esforç de fer-lo més fàcil i intenta que hi hagi més empresaris que es puguin 
acollir a la bonificació amb el tema de la xifra de persones que han de contractar. No és el  
mateix  segons  el  volum de  treballadors  de l'empresa el  5% de  la  plantilla,  que  amb 5 
treballadors més.

L'Ajuntament ho fa amb la voluntat que es beneficiïn alguns industrials. D'aquesta manera 
intenten incentivar la creació d’ocupació, i tot i que fora de les ordenances fiscals sí que li  
agradaria dir que en el pressupost es té la intenció de crear una línia de subvencions per a 
la  creació d’ocupació per  les empreses que no paguen IAE,  ja  que l'IAE el  paguen les 
empreses que facturen més d'1.000.000 €, per això creu que també és important que sinó és 
via  ordenances,  sigui  via  pressupost,  crear  unes  subvencions  per  a  les  PIMES, 
MICROPIMES o empreses que no arribin a aquest volum.

La  senyora  Lloret  continua  exposant  que  respecte  a  l‘impost  sobre  vehicles  de  tracció 
mecànica,  els  discapacitats  amb  un  33%  o  superior  discapacitació,  estan  exempts  del 
pagament de l'impost.

Gaudeixen  del  100%  de  bonificació  els  vehicles  històrics,  del  75%  els  vehicles  amb 
antiguitat de més de 25 anys i també del 75% els vehicles híbrids, elèctrics o solars. Han de 
ser honestos perquè potser hi ha pocs cotxes històrics o amb una antiguitat de més de 25 
anys, però sí que s'ha de tenir  en compte que cada vegada hi  ha més vehicles híbrids, 
elèctrics o solars, i és important que els ciutadans sàpiguen que tenen aquesta bonificació.

Referent a  la  taxa  de  residus,  explica  que  no  la  paguen  els  pensionistes  per  jubilació, 
incapacitat  permanent  i  viduïtat  majors  de  60  anys,  que  acreditin  escassa  capacitat 
econòmica, amb una bonificació del 100%.

Existeix també la bonificació medioambiental de 6 € per a les persones que facin ús de la 
deixalleria un mínim de 10 cops l’any.

Altres bonificacions es mantenen. Pel  que fa a la  taxa de teleassistència domiciliària  es 
bonifica en un 100% a les persones majors de 80 anys que visquin soles al domicili. I les 
menors  de  80  anys  amb  escassa  capacitat  econòmica  segons  la  valoració  de  Serveis 
Socials es pot arribar a bonificar entre un 25, 50, 75 o 100%.
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Secretaria General

Hi ha una bonificació a la taxa del servei d’atenció psicològica, d'acord amb la valoració de 
Serveis  Socials,  a  persones  amb  escassa  capacitat  econòmica,  que  poden  obtenir 
bonificacions entre el 25, 50, 75 i 100%.

El mateix passa amb la  taxa del servei de piscina,  només en els  abonaments i  entrada 
general, que té diverses bonificacions si és resident o no, jubilat o pensionista major de 60 
anys. Hi ha diferents aspectes a tenir en compte, i també es poden obtenir subvencions del 
50 % i del 100%.

Quant a la taxa per l'obertura  d’establiments té una bonificació del 50% per la creació de 
llocs de treball en noves activitats.

Respecte a la taxa de l’aigua a partir de l'1 d’octubre de 2011 es crea un cànon social de 
l’aigua i una tarifa reduïda per a jubilats majors de 60 anys i famílies amb tots els membres 
en atur.

Pel que fa a la taxa de transport urbà no paguen els pensionistes per jubilació, incapacitat 
permanent i viduïtat majors de 60 anys. Tampoc paguen els empadronats discapacitats amb 
33% o superior amb mobilitat reduïda.

La senyora Lloret indica que l'increment de la tarifa de la taxa s'actualitza automàticament de 
conformitat amb els increments aprovats fins a la data pel Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya.

Fora de les taxes també s’ha fet l’esforç de conservar les bonificacions en alguns preus 
públics, però com que aquests no tenen cap variació es tractaran a mesura que s'aprovin, 
però no toca en aquest Ple.

Continua explicant que ha estat llarg el reguitzell de bonificacions, però és important que la 
ciutadania ho sàpiga, perquè és un esforç pressupostari important de l'Ajuntament el fet que 
tot i que hi hagi un increment general de l'IPC en la majoria de taxes, es puguin mantenir les 
bonificacions a famílies i empresaris que realment ho necessiten i que ho poden acreditar. 
És la voluntat de tots els grups municipals que han participat i que havien de continuar.

Es troben al davant d'unes ordenances fiscals consensuades pels grups municipals de PSC, 
CiU, i PP, que a grans trets proposen l'increment de l'IPC en la majoria d'impostos i taxes, 
que  proposen  una  baixada  en  el  tipus  impositiu  que  s'aplica  a  l'IBI,  que  apliquen  un 
increment diferent a les taxes d’escola bressol i de música com a conseqüència de l’ajust a 
la baixa que s’ha començat a fer en les subvencions que dóna la Generalitat per aquests 
dos serveis. Són unes ordenances que recullen bonificacions tant per aturats i  persones 
amb escassa capacitat econòmica com per a empreses que generin ocupació.

Alhora són unes ordenances que intenten trobar equilibri entre els menors ingressos que 
tindrà l’Ajuntament i la voluntat de no pressionar fiscalment als ciutadans.

Per l'exposat proposen al Ple aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 
2012.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí,  i  manifesta que l'acte d'aprovació de les 
ordenances municipals i el pressupost són els dos actes més importants que realitza el Ple 
de l'Ajuntament i que tenen més repercussió en tots els ciutadans. 

L'aprovació de les ordenances afecta a cadascun dels ciutadans. Segurament és l'acord que 
més implicació té i que a més persones arriba.
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Secretaria General

El NOPP ha estat exclòs del debat de la proposta que s'ha fet i discutit amb altres grups. 
Han estat exclosos no només els quatre regidors que formen part del grup del NOPP, sinó 
que han estat exclosos d'aquest debat, tot i que manifesta sempre iniciatives de participació 
ciutadanes, 1.357 votants, que són els ciutadans que donen suport al NOPP.

Si bé és veritat que en l'explicació de la regidora s'ha incidit àmpliament en cadascuna de 
les ordenances, ha de dir que l'increment que es proposa després d'analitzat cadascun dels 
apartats de les ordenances, no és del 3% de l'IPC, sinó que en la majoria dels casos és molt 
superior a aquest percentatge.

En  el  cas  de  l'IBI,  la  pressió  fiscal  que  s'exercita  sobre  els  ciutadans  i  ciutadanes  en 
cadascun dels rebuts que hi ha, és molt alta. Els números ho diuen, i la gent cada dia té 
moltes més dificultats per pagar el rebut.

En la redacció de l'ordenança ha vist que s'ha omès i ha trobat a faltar, potser en el període 
d'informació pública es pot modificar i afegir-hi, i és que des de fa temps es va fer l'aprovació 
inicial i l'aprovació provisional del catàleg del patrimoni del poble, i en la redacció del catàleg, 
que està pendent d'un text refós ja fa temps, es preveia la possibilitat que els edificis que 
estaven  catalogats,  sobretot  molts  de  l'Eixample,  que  és  on  hi  ha  més,  tinguessin  una 
bonificació  d'acord  amb  l'escalat  que  hi  havia  i  d'acord  amb  el  nivell  de  protecció  de 
cadascun dels edificis. Aquesta qüestió no es preveu a l'ordenança. El NOPP creu que s'hi 
hauria d'incloure i intentar a finals d'aquest any procedir a l'aprovació del text refós, perquè 
Urbanisme faci l'aprovació definitiva i a  partir de l'1 de gener de 2012 es pugui aplicar.

La senyora Martí indica que explicar l'ordenança de l'IBI és bastant difícil, perquè cada any 
es baixa el tipus, ja que baixa la valoració dels immobles i la base imposable. Fa uns dies 
que va sortir publicat en un diari, suposa que les dades són bones, ja que ha fet alguna 
comprovació i sembla ser que sí, i posa sobre la taula el fet que la pressió fiscal de l'IBI és 
molt  alta  sobretots  els  ciutadans  de  Parets,  sobretots  els  comerços  i  sobre  totes  les 
indústries també.

Si es compara el padró de l'IBI de les Franqueses i de Parets, que tenen pràcticament el 
mateix nombre d'habitants, el rebut mitjà és el doble a Parets. El rebut de les Franqueses és 
de  282  €  i  el  rebut  mitjà  de  Parets  és  de  553  €.  És  el  doble  amb  el  mateix  nombre 
d'habitants.

El NOPP ha buscat les dades que facilita la Cambra de Comerç, que són certament fiables, i 
no es pot dir que Parets té més indústries que les Franqueses, perquè les dades no ho 
diuen així, que seria el que podria fer modificar la mitjana.

L'anuari  del  Vallès  Oriental  diu  que  afiliats  a  la  Seguretat  Social  en  indústries  a  les 
Franqueses hi ha el 7,4% de la població i a Parets el 7,3%.

Empreses que facturen més d'1.000.000 € a les Franqueses hi ha 45 i a Parets 48. Comerç 
al detall a les Franqueses hi ha 187 i a Parets 204. D'acord amb l'exposat, no es tracta que 
Parets tingui més indústria que faci variar la mitjana del rebut, el que ho fa variar és l'elevat 
coeficient de l'IBI, que fa que s'expedeixin uns rebuts en general globals, independentment 
de  les  bonificacions  que  hi  pugui  haver,  fins  al  punt  que  els  imports  són  difícilment 
suportables per molta gent.

La senyora Martí indica que respecte al tema de les escombraries, la taxa s'incrementa al 
voltant del 3% de l'IPC. Aquesta és una de les taxes que té un import baix a Parets, en 
comparació  amb  d'altres  municipis  de  la  comarca.  Es  podria  pensar  en  la  possibilitat 
d'incrementar-la, però sempre que es millori la qualitat del servei i que els contenidors que hi 
ha al carrer acabats d'estrenar funcionin d'una altra manera.
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Secretaria General

Ha observat que en la taxa d'escombraries s'ha inclòs un concepte nou, i les parades del 
mercat municipal pagaran 110 € per les deixalles. Creu que que això és una errada perquè 
els restaurants paguen 93 € i estan tot el dia, i una parada de mercat està com a màxim un 
dia a la setmana, si és que ve totes les setmanes. O sigui, que l'import no és proporcional, 
com tampoc ho és respecte  als  botiguers que paguen 139 €,  obren tots  els  dies de la 
setmana. Reitera que les parades del mercat només obren un dia. Creu que hi ha un error i  
que no és acceptable per a la gent del mercat, ja que tothom té moltes dificultats per tirar 
endavant, i el mercat dóna un servei al poble, amb la possibilitat de comprar a uns preus 
més  assequibles,  per  això  no  és  correcte  carregar-lo  amb  aquest  impost  tan  elevat 
d'escombraries, quan ja paga la seva taxa per ocupació de la via pública.

Respecte a l'aigua la pujada és important, perquè és una ordenança que es modifica molt. 
Les noves connexions i les xarxes tenen un pujada d'una mitjana del 10%.

La complexitat de la redacció de l'ordenança serà molt difícil d'administrar i de gestionar, 
perquè hi ha molts apartats i moltes modificacions.

Respecte al tema la tarifa social, en aquest apartat que des del punt de vista de l'expressió i 
del que es considera una cosa molt beneficiosa té les seves dificultats d'interpretació. El fet 
que es modifiqui el mínim, que abans era de 11 m3 i passa a 9 m3, s'ha de tenir en compte 
que tots els estudis a l'entorn de l'aigua indiquen que s'han baixat els consums a base de 
pujar el preu de l'aigua. Per exemple Barcelona és una ciutat que té un consum d'aigua igual 
que la ciutat de Dakar. Ha aconseguit la baixada en el consum a base de pujar el preu, però 
hi hauria d'haver una filosofia que és que el ciutadà que és capaç de baixar el seu consum i 
de regular-lo se li hauria de donar un premi, i no dir-li que ara el cuidaran una mica més. Si 
resulta  que  podia  aguantar  els  10  m3  al  mes,  que  és  una  qüestió  pràcticament  de 
supervivència era se li passa a 9 m3. Hi ha una filosofia que cal una certa reflexió, perquè al 
ciutadà no se li ha d'escanyar, sinó premiar-lo i l'aplicació de la tarifa social, és una qüestió 
que no ha explicat la regidora, és que a més de passar dels 10 m3 als 9 m3, si els supera 
s'aplica la tarifa normal.  La bonificació només és en el  cas de consums de subsistència 
pràcticament. Ha de ser un avi que visqui sol amb uns consums molt baixos.

La senyora Martí reitera que l'ordenança té problemes d'aplicació, malgrat que el NOPP està 
d'acord en què hi hagi una bonificació, però s'ha de reestudiar tota la qüestió del consum 
mínim, tot i que s'adapta al que diu l'ACA, aquesta entitat dirà el que digui a efecte del cànon 
de sanejament, però l'Ajuntament ha de pensar en la filosofia del consum que no es pot 
escanyar a qui consumeix poc, sinó premiar-lo.

Pel que fa al tema de les bonificacions, la regidora ha fet una forta explicació al respecte, 
creu que estan bé, que hi ha bonificacions importants, que s'ha fet una mica de barreja entre 
el que són bonificacions i ajudes socials, que és diferent i s'hauria de separar. Algunes de les 
bonificacions  que  hi  ha  no  s'apliquen  com  la  de  l'IAE  de  l'any  passat,  la  de  nous 
establiments, que s'han aplicat a molt pocs casos, també voldria saber-lo.

Quant al bonus de la deixalleria està bé, però aquest any no s'haurien de fer les cartes que 
es van enviar, per evitar que els 6 € es consumeixin en despeses administratives.

La pressió sobre el ciutadà mitjà i  els comerços en aquests moments és molt elevada a 
Parets, sobretot si es té en compte que en general es viu una situació de crisi de tota mena, 
de valors, econòmica i social, que es pot indicar fàcilment amb dades. 1.500 aturats, a més 
Parets és un poble de no rendistes,  sinó d'assalariats en la  major part  dels  casos i  de 
pensionistes i precisament els salaris i les pensions no pujaran l'IPC. L'IPC que s'aplica a les 
ordenances no es traduirà ni en els salaris, ni en les pensions i algunes fins i tot poden 
baixar en molts casos.
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Estan davant d'uns moments que cal reflexionar i moments de contenció, perquè tots plegats 
han d'aprendre a viure d'una altra manera. L'Administració s'ha d'adaptar i  ha de perdre 
rigidesa a la seva estructura, perquè estan davant d'una societat que en els propers anys 
canviarà de model, voluntàriament o per força, perquè calen noves formes en tot, ja que la 
situació de crisi afecta a tots i l'Administració hauria de ser la primera en modernitzar-se i 
adaptar-se a les noves situacions i no fer el que avui sembla que es farà, que és el més fàcil, 
el més tradicional i el més conservador, que és agafar els padrons, en els qual tots estan en 
llista, un al darrera de l'altra, ben posadets i aplicar l'IPC d'increment.

Els ciutadans els han votat per no fer coses fàcils, sinó per solucionar problemes, per posar-
hi  imaginació,  per  saber  esporgar,  estalviar  i  gestionar  millor  els  recursos  dels  quals 
disposen, els diners que són de tots. En aquests moments de crisi cal imaginació, no cal 
engegar  la  mateixa  màquina de sempre.  Cal  austeritat  en el  pressupost,  és  fonamental 
gastar menys diners i més bé, esporgar sobretot el pressupost.

Cal  baixar  moltes  de  les  despeses  del  pressupost  a  fi  de  no  haver  d'incrementar  els 
pressupostos, és a dir gestionar millor els recursos que ja tenen. Per exemple, s'haurien de 
baixar les despeses de personal, sense cobrir les jubilacions que es produeixin, no sense 
contractar ningú més, només els casos estrictament necessaris de personal de les escoles.

El NOPP no està fent una proposta en el sentit d'acomiadar absolutament a ningú, però sí 
de reubicar a les persones que hi ha en aquests moments i de no incrementar el nombre de 
contractacions.  Per  exemple  la  persona  que  en  aquests  moments  porta  el  tema  de 
participació ciutadana, no fa res absolutament de participació ciutadana, potser se l'hauria 
de reubicar. Cal eliminar i baixar els lloguers aprofitant millor els espais que es tenen, perquè 
és  increïble  que  s'estigui  pagant  el  lloguer  de  l'edifici  de  la  Pedra  del  Diable,  quan 
l'Ajuntament té Can Marc pràcticament buit, quan es té l'edifici d'HabitaParets infrautilitzat. 
S'haurien de corregir totes aquestes qüestions abans de procedir a incrementar les taxes i 
els impostos.

La  senyora  Martí  manifesta  que  abans  de  pujar  les  taxes  s'haurien  de  renegociar  els 
contractes de manteniment, com el de la llum, de l'aigua, de les escombraries, renegociar-ho 
a la baixa. Ho està fent tothom. Els lloguers s'estan baixant un 20%, un 30% i un 40%. Afinar 
molt més en la contractació d'obres, no es poden permetre desviacions en adjudicacions 
com s'han vist com la del carrer Sant Antoni d'un 50%.

Cal  destinar  diners  dels  impostos  a  fer  veritables  plans  d'ocupació,  no  es  poden  fer 
contractacions d'obres perquè subcontractin a persones i dir que això és un pla d'ocupació. 
S'han de fer veritables plans d'ocupació per intentar amb els diners que hi ha ajudar les 
persones que tenen necessitats. També cal veure com es gestionen les subvencions.

La presidència demana que la senyora Martí se  cenyeixi al tema, ja que és esta fent un 
debat de pressupostos, el qual tindrà temps de fer-lo el dia 22 de desembre de 2011. 

La presidència indica que ha seguit el discurs de la senyora Martí  durant els últims cinc 
minuts i tot fa referència a la gestió sobre el pressupost i evidentment les ordenances, les 
taxes i els impostos s'han de gestionar en un futur, és un supòsit de futur en el cas que els 
pressupostos no siguin com la senyora Martí creu que no seran. Per això li demana que se 
cenyeixi al punt i el concreti.

La  senyora  Martí  continua  exposant  que  cal  veure  que  la  gestió  que  s'ha  fet  de  les 
subvencions surten dels diners dels impostos. Pregunta per què l'Ajuntament de Parets ha 
de subvencionar danses de l'olímp de grècia o per què ha de subvencionar la Parròquia.

La presidència indica que ara encara s'allunya més de les ordenances.

Ajuntament de Parets del Vallès OAC Ajuntament OAC Territori
Carrer Major, 2-4 Plaça de la Vila, 1 Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès 08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98
www.parets.cat - info@parets.org                   oac@parets.org oac@parets.org



Secretaria General

La senyora Martí vol explicar-lo perquè està vinculat a les ordenances i és el seu torn.

La presidència manifesta que si en el torn no hi hagués una ordre del dia podria haver-hi 
intervencions lliures, però estan parlant d'ordenances.

La senyora Martí indica que ja entén que a l'equip de govern no li agradi, però és que és el  
torn del seu grup i vol explicar-lo.

La presidència respon que no és que no li agradi, i li dóna l'oportunitat de parlar del que 
vulgui, però pregunta a la senyora Martí si sap que l'ordre del dia té un sentit, i que l'ordre  
del dia diu acordar si procedeix l'aprovació provisional de les ordenances fiscals de l'exercici 
2012.

La  senyora  Martí  respon  que  sí  que  ho  sap,  però  que  com  la  funció  que  tenen  les 
ordenances municipals és recaptatòria i es destinen a activitats municipals.

La presidència indica que van determinades en un pressupost que s'aprovarà el dia 22 de 
desembre de 2011.

La senyora Martí indica que s'aprovaran el dia que hi hagi el Ple.

La presidència explica que per això el debat sobre en què es gestionen els diners que poden 
sortir de la recaptació dels impostos i taxes o de subvencions supramunicipals es debaten 
en aquell punt. No hi ha cap tipus de problema en el que digui la senyora Martí, simplement 
li  demana que se cenyeixi  al  punt i  es pot estendre el  que cregui convenient,  però fent 
referència a les ordenances i impostos.

La senyora Martí respon que el seu grup vincula àmpliament les ordenances al pressupost, 
perquè s'hauria d'elaborar un pressupost auster. El NOPP diu que amb tots els punts que ha 
exposat permetria fer un pressupost auster i si es fes un pressupost auster, probablement no 
caldria incrementar els impostos. Això és el que el seu grup vol, intentar demostrar a partir 
d'unes quantitats que són les que està citant i que probablement la suma de les esmentades 
quantitats coincideixi amb l'increment que es pugui produir en la recaptació, per això està 
intentant demostrar que no cal aquest increment, sinó que cal gestionar més bé els diners 
que hi ha i reduir un munt de despeses que el NOPP no accepta, perquè s'ha de fer un 
pressupost auster i que els ciutadans del carrer, almenys el seu grup ho entén així, l'equip 
de govern no, sinó que entén que s'ha d'agafar la màquina, engegar-la i incrementar els 
impostos, independentment del que passi al carrer i les necessitats que hi hagin.

El NOPP creu que la gent del carrer demana una revisió de tot plegat i això és el que està 
intentant fer i demostrar que totes aquestes coses que diu i dirà sumades permetrien no 
incrementar els impostos municipals.

Explica que les despeses del lloguer del centre parroquial és de 6.000 €, informació que avui 
surt  publicada  en  el  BOP.  Aquest  import  es  podria  estalviar  perfectament  perquè 
l'Ajuntament  té  sales  com  Cal  Jardiner  i  com  la  Cooperativa.  Potser  així  no  caldria 
incrementar  tant  els  impostos.  Tampoc  caldria  pagar  6.000  €  anuals  a  determinats 
periodistes  de  Vallès  Visió  perquè  assessorin  la  Ràdio  Municipal.  Amb  6.000  €  es  pot 
contractar un aturat durant 4 mesos, per exemple. Amb els altres 6.000 € de la Parròquia es 
podria contractar una altra persona aturada durant 6 mesos.
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La senyora Martí continua exposant que en els pressupostos cal fer inversions rendibles, 
algunes que s'han fet en els últims temps, com és el cas de la pista d'atletisme s'han gastat 
700.000 € en plena campanya electoral a sobre d'una altra pista de rugbi, que a més no 
s'utilitza,  si  s'hagués  estalviat  no  s'haurien  d'incrementar  els  pressupostos,  perquè  la 
desviació  que es  produeixi  està per  sota d'aquesta xifra  i  encara  permetria  posar  en el 
pressupost unes partides per inversió importants, que de moment s'han dilapidat.

L'Ajuntament ha de reduir organismes per reduir despeses i per no haver de recaptar més, 
com és el cas d'eliminar HabitaParets, que el NOPP ho va dir en la Comissió d'aprovació de 
Comptes i reduir despeses importants com és el cas de Vallès Visió, que aquest any s'ha 
gastat 150.000 € i cal reduir o fusionar-se amb la televisió de Granollers.

Cal valorar tots els punts que ha indicat abans de pujar els impostos només per fer funcionar 
la màquina. L'Ajuntament de Barcelona, que és l'ajuntament més important de Catalunya, 
aquest any i amb el vot de CiU i el PP, ha decidit no incrementar les ordenances i elaborar 
un pressupost més auster. Això és el que vol dir.

El NOPP pot estar d'acord en una qüestió puntual d'incrementar les ordenances si fessin 
aquest  exercici  de  contenció  pressupostària.  L'Ajuntament  de Parets  avui  també té  una 
estructura sobredimensionada fruit de l'època de les vaques grasses i ha de reflexionar per 
reduir aquesta estructura.

Si l'increment que es produeix amb l'aprovació de les ordenances es destina a inversió o a 
serveis socials o a plans d'ocupació, potser aquesta seria una bona decisió, però si aquest 
increment es destina al funcionament de la màquina, que ja està funcionant, aquesta no és 
una bona solució.

El  pes  de  la  mala  gestió  dels  recursos  municipals  que  ha  fet  durant  fa  temps  el  grup 
Socialista,  agobiat  per  interessos bancaris,  perquè  en  aquests  moments  s'estan  pagant 
diàriament uns interessos molt elevats, no l'ha de suportar les rendes del treball a través de 
l'increment de la pressió fiscal. 

El per què es pugen els impostos no resulta mai creïble sinó s'expliquen com es gastaran.

El NOPP entén que la gent del carrer vol que no s'incrementin els impostos i que es diguin i 
es facin accions concretes. No vol que s'augmentin els impostos perquè el seu nivell de 
pressió és molt elevat i la mateixa resposta donen els comerços i les empreses.

Intervé  el  regidor  de  CiU,  el  senyor  Martín,  i  explica  que  el  seu  grup  ha  treballat 
conjuntament  amb l'equip  de  govern  en  les  ordenances  i  en  aquest  cas  ho  ha  fet  per 
responsabilitat,  per coherència del discurs, ja que des d'un inici i  des del dia que es va 
constituir el consistori CiU va dir que estaria per tot allò que es cregués oportú, i en aquest 
sentit va fer l'oferiment de treballar les ordenances i el seu grup ho ha fet gustosament.

Ha tingut l'oportunitat de treballar i aportar idees. En algunes hi ha hagut consens i en altres 
no, per diferents opinions i manera de veure les coses,  però CiU se sent bastant partícip del 
resultat final de les ordenances.

És cert que s'augmenten en un 3%, una dècima menys que l'IPC, que no li agrada. De fet hi 
ha alguna taxa que no s'incrementa.

Vistos els números de l'Ajuntament és un increment petit, perquè els ingressos minven d'una 
manera important  i  una part  de la  reducció dels ingressos via augment del  3%, que no 
s'aplica en algunes taxes.

També s'incrementa una mica la reducció dels ingressos, perquè l'Ajuntament ha de fer una 
aportació extra per cobrir les partides que venen més petites de la Generalitat.
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En les taxes i els impostos s'han afegit moltes clàusules i bonificacions, perquè els ciutadans 
s'adhereixin i en aquest sentit s'ha de treballar a posteriori, la manera de publicitar-lo bé, 
perquè  els  ciutadans  s'acullin  i  demanin  les  bonificacions  a  les  quals  puguin  accedir  a 
l'Ajuntament.

Respecte a l'augment del 3%, demanen un petit esforç a 30 empreses, aproximadament, 
que facturen milions d'euros i  aquesta part  que se'ls augmenta permet que l'Ajuntament 
redueixi el seu tram a l'impost de l'IBI per gravar menys a les famílies, i sinó es fa menys és 
per poder invertir en un futur i que en el proper pressupost hi hagin diners per invertir i crear 
plans d'ocupació i fer inversions, s'han de treballar conjuntament les dues coses. Un petit 
augment en els impostos i després una reducció d'igual importància en el pressupost.

El senyor Martín aclareix que es tracta de fer ajustaments i tothom parla alegrement de 
retallades com una cosa despectiva, d'una mala gestió, per deixar malament a algun partit 
en concret i aquí el que es tracta és de ser responsables. Venen d'una etapa de bonança, i 
tampoc fa falta tirar trastos al damunt de ningú, ara es tracta de ser conseqüents, no poden 
continuar gastant i mantenint el mateix ritme de despesa i d'activitats, que es fan des de 
l'Ajuntament com es feien abans.

És evident que s'ha de treballar molt la reducció del pressupost, i aquest petit augment en 
els impostos hi ha de ser, perquè no s'hi arriba només amb la reducció de la despesa.

Respecte al tema que comentava la senyora Martí sobre el pressupost, ha indicat una sèrie 
de coses que amb l'equip de govern i amb els dos regidors del PP, ha sortit al damunt de la 
taula i s'han comentat una mica, i amb això s'hi està treballant. Hi ha bastant coses de les 
que ha dit la senyora Martí, que estan al damunt de la taula i s'estan valorant, el que passa 
és que això és a posteriori.

CiU està d'acord amb l'alcalde, sobre que ara s'ha de parlar sobre les ordenances i el vot del 
seu grup és a favor de l'aprovació d'aquestes.

Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Soto, i agraeix al grup Socialista que els hagi 
deixat col·laborar en les ordenances. Subscriu el que ha dit el grup Socialista i Convergència 
i Unió.

El PP creu que les ordenances són molt ajustades. S'han mantingut moltes reunions i s'han 
supesat els peròs i el contres, i com ha dit la regidora del NOPP, ara ve una tasca important 
com és el pressupost, que ara no toca discutir, però sempre s'han pensat les ordenances 
amb el futur que suposarà pensar en molts termes que d'indiquen.

Per no repetir-se subscriu tot el que ha dit el grup Socialista i Convergència i Unió, i el PP hi  
vota a favor.

Pren la paraula el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup s'absté en la 
votació per una qüestió de prudència, molt simple d'entendre. Com han comentat diversos 
companys, el tema dels pressupostos és important i entén que no hi ha cap govern que li 
agradi pujar  impostos, i  suposa que l'equip de govern no disfruta gaire fent  això.  No és 
moment de pujar impostos i això ho entenen tots.

El seu grup ha vist que s'ha fet un esforç important en les ordenances elaborades pel que fa 
a  fer  front  a  una  sèrie  de  qüestions  que  s'han  plantejat  avui  aquí  pel  tema  de  les 
subvencions a l'escola de música i subvencions de les escoles bressol, que porten a una 
situació bastant complicada, ja que l'Ajuntament ha d'assumir unes despeses perquè no les 
hagi d'assumir el ciutadà.
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Per aquests propers anys s'haurà de fer  un esforç important  en l'estalvi.  L'estalvi  passa 
perquè hi hagi sens dubte una voluntat clara d'optimitzar els recursos disponibles.

Hi ha impostos i deutes que s'han de pagar i s'ha de fer front a les qüestions socials. Al seu 
grup ja  li  està bé que els  300.000 €  es destinin a qüestions més socials.  En privat  ha 
comentat  amb el  senyor  alcalde que tan de bo l'IBI  fos més socialment  regulable.  Han 
comentat la possibilitat que les persones que estiguessin en atur o tinguin problemes greus 
en un moment donat se li congeli l'augment de l'IBI i si en un futur es va millor es descongeli, 
però això no es pot fer perquè l'IBI és un impost bastant complicat en aquest aspecte.

També ha comentat el tema de les escombraries, perquè s'ha de fer un esforç de cara als 
propers anys, ja que el servei d'escombraries té un pressupost molt deficitari i potser tard o 
d'hora s'haurà de fer front i posar el servei d'escombraries al nivell que han d'estar. No es 
pot carregar a l'IBI tot allò que no està ben regulat. Algun dia s'haurà de plantar cara i potser 
en el proper cadastre seria un punt de partida interessant. Tan de bo sigui així, perquè no tot 
es pot anar carregant sobre un IBI que ja està bastant inflat.

El  senyor  Folguera  continua  explicant  que  les  ordenances  elaborades  no  són 
escandalosament altes, però s'absté a l'espera que els pressupostos serveixin per donar 
una millor atenció a la gent que ho necessita, per optimitzar la despesa, i evidentment per 
donar un millor servei a la gent de Parets i amb l'objectiu ben clar que en pocs anys s'hauran 
de posar al dia en el tema del deute, que s'ha de reduir. Espera que amb l'augment de la 
recaptació hi hagi uns pressupostos restrictius, com creu, espera i desitja que faci l'equip de 
govern.

Pren  la  paraula  el  portaveu  del  grup  Socialista,  el  senyor  Juzgado,  i  indica  que  el 
posicionament i el motiu del grup municipal Socialista és ressaltar la tasca desenvolupada 
pels  grups  municipals  de  CiU,  PP  i  PSC.  Lamenta,  però  respecta  també  que  ICV  no 
acceptés l'oferiment i respecta profundament la seva decisió.

Per primer cop s'ha fet un treball en conjunt en què prevalen els interessos del municipi per 
sobre  dels  interessos  partidistes,  amb  gran  responsabilitat  i  consensuant  la  proposta 
d'ordenances fiscals que avui es presenta al Ple per a la seva aprovació.

De les ordenances cal ressaltar principalment l'aposta per una contenció en la pressió fiscal, 
perquè si bé parlen de percentatges, si es passen a euros, es tracta de 0,60 € en algun 
impost a l'any, d'1,24 € a l'any és el que representa l'increment de la taxa d'escombraries.

Entén que el discurs per a alguna força política interessa centrar-lo en percentatges, perquè 
això és més alarmista.

S'ha volgut tenir en compte, respectar i demostrar que la voluntat de tots els partits que han 
treballat en la proposta, de mantenir tots els serveis que actualment reben els ciutadans i 
ciutadanes del poble. Per parlar d'alguns exemples, encara que la regidora abans ho ha 
explicat extensament, sobre la taxa de recollida d'escombraries i neteja viària s'aplica només 
la revisió de l'IPC del 3%, perquè tan el NOPP com la resta de partits coneixen que es tracta 
d'un servei que té un cost elevat i deficitari, a l'entorn de 1,8 milions d'euros i que només es 
recapta a prop de 320.000 €.

La taxa que s'hauria de cobrar per aquest servei és 3 o 4 vegades el seu preu actual, tal 
com s'aplica  a la  resta de municipis.  Ha trobat  a faltar  aquesta comparació,  si  bé amb 
d'altres taxes sí que s'ha fet.

Sobre l'IBI es redueix el coeficient dels rebuts urbans per baixar la pressió fiscal de l'impost, 
que es troba en revisió cadastral i es baixa del 0,640 al 0,629, es regula, com s'ha comentat, 
com la resta de les taxes una vegada s'hagi acabat la revisió que serà al 2013.
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El senyor Juzgado continua explicant que sobre els ajustaments en les subvencions rebudes 
per a les escoles bressol i l'escola de música per al curs 2010-2011, l'Ajuntament assumeix 
el  100% dels menors ingressos obtinguts,  que representa per l'Ajuntament una despesa 
imprevista de més de 80.000 € per l'any 2011, sense tenir en compte l'ajustament que es pot 
tenir en un futur.

Dels ajustos que aplicarà la Generalitat per a l'any vinent 2011-2012, l'Ajuntament com ha 
explicat la regidora abans, assumirà un 67% de la diferència i les famílies un 33%, però no 
s'incrementa el preu des de setembre fins a desembre, per això l'Ajuntament assumeix dels 
menors ingressos un 82% en el cas de les escoles bressol i un 60% en el cas de l'escola de 
música, amb un increment de 18 € per a les escoles bressol i de 15 € per a l'escola de 
música.

En el rebut de l'aigua es crea una tarifa social per als jubilats i aquelles famílies que tinguin a 
tots els membres en situació d'aturats i pensionistes. Això vol dir que es congelen els preus 
existents en el 2010, del cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua i una baixa entre el 15 i 
25% sobre l'apartat corresponent al consum de l'aigua. La documentació també estava a 
disposició del grup del NOPP.

Indica el senyor Juzgado que a més sobre els rebuts domèstics en el primer tram de consum 
fins  als  27  m3  trimestrals  s'aplica  un  increment  de  l'1,5%.  Això  també  consta  a  la 
documentació que està disposició del grup del NOPP. No s'aplica el 3%, sinó l'1,5% del que 
es beneficia la gran majoria dels rebuts, un 80% dels rebuts que es giren. 5.700 rebuts tenen 
un increment de l'1,5% sobre un total d'uns 7.100 rebuts.

En  l'IAE s'incrementa  la  bonificació  del  15% al  20% de  l'import  del  rebut,  per  aquelles 
empreses que facin un mínim de 5 contractes indefinits per tal d'incentivar la contractació. 
Potser més o menys efectiu, però la seva voluntat de pujar i incrementar la bonificació amb 
un 5% sobre l'any passat és intentar incentivar la contractació, i estan analitzant i estudiant 
altres vies, que aviat portaran a debat i que aviat informaran, per incentivar la contractació.

Resumint  i  per  acabar,  ha  de  dir  que  la  proposta  d'ordenances  de  2012  la  consideren 
ajustada. Té en compte la situació econòmica actual que es pateix, i sobretot té la voluntat 
de mantenir els serveis actuals que reben els veïns i veïnes del poble.

Encara cal recordar que alguns dels serveis no són de competència municipal, però sí han 
estat  i  continuaran sent  una aposta i  una prioritat  del  govern municipal.  El  vot  del  grup 
Socialista, com no potser d'una altra manera, és a favor.

Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i vol comentar algunes de les afirmacions o 
comentaris  realitzat  pel  grup  municipal  del  NOPP.  Ha  dit  que  el  tipus  impositiu  de l'IBI 
sempre es baixa. L'Ajuntament ha pres la decisió en últims anys de baixar-lo i vol clarificar 
que  no  tots  els  ajuntaments  baixen  sempre  el  tipus  impositiu.  La  senyora  Martí  ha  fet 
diverses  comparacions  amb ajuntaments  molt  propers  a  Parets,  en  períodes  de  revisió 
cadastral que aquest any han decidit, entre cometes, congelar el tipus impositiu, és a dir que 
han aplicat el mateix que el de l'any passat.

La senyora Martí també ha dit que la pressió fiscal de l'IBI és molt alta. L'equip de govern 
està d'acord que el rebut de l'IBI és un rebut dels més alts de tots el que es paguen en una 
economia familiar, però dels 11.000 rebuts, més de 9.000 pagaran només entre 0 i 30 €, per 
això creu que és una mica exagerat dir que és molt alta la pressió, ja que hi ha gairebé 50 
rebuts que pagaran menys que l'any passat.
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No sap amb les dades amb les quals  treballa  el  NOPP, però quan la senyora Martí  ha 
manifestat que l'Ajuntament de Barcelona no havia incrementat res, ha de dir que l'equip de 
govern  té  les  notes  de  premsa  sobre  l'Ajuntament  de  Barcelona,  que  diuen  que 
s'actualitzaran  els  impostos  i  les  taxes  d'acord  amb  l'IPC.  També  diu  que  s'aplicarà  la 
gratuïtat  i  bonificacions en  alguns,  tal  com fa  Parets,  però  que  les  taxes  s'incrementen 
d'acord amb l'IPC.

Quant a què algunes de les bonificacions no s'apliquen, explica que si  no s'apliquen és 
perquè la gent no les sol·licita. En algunes l'Ajuntament fa l'esforç com ha dit amb l'IAE de 
modificar-les.  Si hi  ha poca demanda, potser és perquè a la  gent  li  costa,  llavors es fa 
l'esforç de modificar-les perquè hi hagi més ciutadans que s'acullin, en altres casos hi ha 
moltes que no s'apliquen perquè no se sol·licita la seva aplicació, però sí que es poden 
aplicar.

Avui es parla sobre ordenances, l'equip de govern, CiU i PP, tenen claríssim que no només 
es pot augmentar la pressió fiscal encara que sigui poc i deixar el funcionament ordinari de 
l'Ajuntament  tal  i  com  està  actualment.  És  evident  que  el  pressupost  preveu  un  pla 
d'austeritat com s'ha fet els darrers anys, com sap la senyora Martí, que hi ha una contenció 
de la despesa pressupost rere pressupost.  L'equip de govern també comparteix aquesta 
idea.

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que l'equip de govern no 
pot  parlar  sobre  que  hi  hagi  una  contenció  en  l'increment  de  les  ordenances,  ja  que 
l'augment és més de l'IPC, en la majoria dels casos i s'ha de tenir en compte que això no és 
gaire contenció, perquè suposant que l'increment és de l'IPC, s'ha de tenir en compte que 
els  salaris  i  les  pensions  no  seran  de  l'IPC.  A  les  persones  que  se  li  aplicaran  les 
ordenances, se'ls aplicarà un increment com a mínim del 3% en la majoria dels casos, però 
el seu salari i les pensions que reben no s'incrementaran en aquesta quantitat. És com una 
doble penalització en les economies de tot tipus, en les economies de les famílies,  dels 
comerços i de les indústries.

Respecte al tema de les escombraries el NOPP ha dit que és amb l'ordenança amb la qual 
podrien estar d'acord amb un increment, ja que hi ha municipis de l'entorn que cobren molt 
més, però el municipi de Parets té en la seva història un problema i és que un any es va 
suprimir la taxa de les escombraries i es va dir que s'incorporava a l'IBI. Això es va aprovar  
en una ordenança i es va fer una mena d'integració i no es va pagar la taxa d'escombraries, 
perquè es va integrar en l'IBI. Després es va tornar a recuperar. O sigui que es ve d'una 
història complicada, no és gratis que aquesta taxa d'escombraries sigui baixa.

La senyora Martí reitera que el seu grup podria estar d'acord amb el fet d'incrementar-la, 
perquè l'import és baix.

No sap gairebé com s'han calculat els números que es deien sobre el tema de l'aigua, que el 
bonus social afecta a una barbaritat de comptadors. No sap com s'ha fet aquest estudi, 
perquè s'ha variat el mínim i si es passa de 10 a 9, no sap com es poden fer aquestes 
estadístiques. Ho veu una mica difícil de fer, en qualsevol cas no cal amoïnar-se per aquesta 
qüestió, ja que a finals de l'any que ve es veurà quina ha estat l'aplicació.

La senyora Martí no recorda en cap moment haver dit que s'augmentava la quota del bonus 
social amb un 3%, sinó que creia que no s'augmentava gens per la documentació que havia 
vist, però el senyor Juzgado confirma que s'incrementa en un 1,5%.

És cert que la pressió de l'IBI és molt forta compari amb qui es compari, ja que la pressió 
que exerceixen els rebuts de l'IBI en totes les famílies és una pressió fortíssima.
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Com es pot deduir de tot el que s'ha explicat, el NOPP vota en contra de l'aprovació de les 
ordenances. Per tot el que ha dit i perquè el seu grup en el seu programa electoral va dir que 
no incrementarien les ordenances, per això no pot votar a favor.

Recorda que el programa del PSC també deia que no pujarien les ordenances, per tant 
representa una contradicció a poc temps de les eleccions que es vulneri el primer punt del 
programa Socialista, per això el  NOPP demana moltes vegades que els programes dels 
partits  que han accedit  a  les  eleccions municipals  es  pengin  a  la  web  de l'Ajuntament, 
perquè els programes electorals són un contracte entre els partits polítics i el votant i aquest 
contracte s'ha de mirar de no vulnerar sempre que es pugui. El NOPP intentarà sempre que 
pugui  no  vulnerar  el  seu  programa  i  en  compliment  del  programa  voten  en  contra  de 
l'aprovació de les ordenances.

Intervé el portaveu del grup del PSC, el senyor Juzgado, i aclareix que quan ha parlat de les 
baixes del 15 i del 25% sobre la tarifa social, parla de la tarifa social. Quan ha dit que s'ha 
incrementat l'1,5% parla sobre el primer tram, no separa la tarifa social, baixada del 15 al 
25% el primer tram i per a la resta de consumidors el primer tram només ha tingut una 
pujada de l'1,5%. La documentació consta a l'expedient. En la resta el 3%, però en el primer 
tram en què hi ha el 70 o 80% dels consumidors només s'ha pujat un 1,5%.

Intervé  la   presidència  i  exposa  que  fets  aquests  aclariments  realitzarà  una  sèrie 
d'apreciacions de detall polític que val la pena fer-les. Sumar és qüestió de voluntats. Des de 
la constitució de l'Ajuntament es va fer palesa una voluntat clara per part del partit del NOPP 
de no tenir cap tipus de relació i no arribar a cap tipus d'acord amb el PSC. Moltes vegades 
es demana als partits que siguin coherents i als polítics se'ls demana que moltes vegades no 
diguin el que és políticament correcte, però sí el que creuen que han de fer i que siguin 
conseqüents  amb els  seus  actes.  Seria  d'una hipocresia  absoluta  forçar  una  relació  no 
volguda. Evidentment el PSC està per la suma i els partits que des del primer moment, com 
feia referència el portaveu de CiU, del PP i d'ICV, i tal com es va desprendre des del primer 
dia de la constitució de l'Ajuntament han intentat sumar esforços i ha estat possible amb una 
àmplia  majoria  del  consistori,  fet  que  valoren  com  a  molt  positiu  i  per  això  agraeix  el 
posicionament  i  sobretot  la  coherència  i  el  treball  que s'ha fet  durant  aquests  mesos,  i 
setmanes en les ordenances, en les quals s'ha tingut molt en compte el que posaven els 
programes de tots, però especialment com s'ha fet referència en el seu, en el qual parlava 
d'una contenció de la despesa i d'un esforç impositiu i del que s'ha fet amb les ordenances.

En les ordenances quan es diu que tenen uns ingressos, s'han fet moltes referències al 
pressupost i cal dir que a partir de demà tocarà treballar pressupostos i amb les ordenances 
que s'aprovaran avui s'haurà de fer una contenció de la despesa i un pla d'austeritat com 
mai ha hagut de fer l'Ajuntament.

L'any  que  ve  l'Ajuntament  rebrà  menys  de  500.000  €  que  rebia  anteriorment  en  altres 
exercicis.  100.000.000 milions  de les  antigues pessetes i  amb les ordenances es  fa un 
esforç per no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania i als comerciants bàsicament. No 
es vol augmentar la pressió fiscal en aspectes importantíssims com la taxa d'escombraries i 
com pot ser la part de l'IBI i es retoca el coeficient, i no entrarà en comparatives, perquè hi 
ha mil comparatives en cadascun dels escenaris, però han continuat fent en una situació i 
uns pressupostos molts complexos per complir l'escenari que volen tots els grups municipals 
que estan avui aquí, que és apostar per les polítiques socials, d'ocupació, i serà molt difícil 
treballar en un escenari complex i en un escenari en el qual s'ha volgut generar la mínima 
pressió fiscal en les ordenances, però que al mateix temps doni la possibilitat de tancar uns 
pressupostos per realitzar les tasques que tenen encomanades durant el proper exercici.
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La presidència continua explicant que abans deia que les comparatives no s'havien de fer, 
però sí  que s'han de dir  les coses com són.  Quan es parla de la majoria de les taxes, 
aquestes de moment ja estan per sota de l'IPC. És substancialment diferent sense entrar en 
detall dir que la gran majoria pujaran per sobre de l'IPC, però totes o pràcticament totes 
estan per sota de l'IPC. Hi ha algunes dintre inclús de l'IBI que estan per sota del 3% i unes 
altres per sobre.

Si es fan comparatives amb alguns ajuntaments el 95% tenen un coeficient més alt en l'IBI 
que  Parets.  S'ha  fet  la  comparativa  amb  un  ajuntament  i  quan  es  diu  que  el  nombre 
d'indústries és similar, s'ha de veure el top 30, ja que les indústries de referència de Parets 
respecte a la capacitat recaptatòria de les indústries en referència a altres municipis, i les 
indústries sobretot IAE i les indústries que estan dintre del top 30, Parets té la gran sort de 
tenir una recaptació i una part de l'IBI importantíssima d'IBI industrial.

Es demana més esforç, però no als que pitjor ho estan passant, que tenen més necessitat, 
sinó que es demana un coeficient més alt i un esforç superior a les empreses del top 30, que 
són les empreses de referència del municipi i sense entrar en percentatges numèrics es veu 
en les  xifres  que abans parlaven.  Un 80% dels  rebuts  de l'IBI  tindran un increment  no 
superior a 30 € i quan parlaven del tema de l'aigua, si de 7.000 rebuts, 5.000 rebuts estan 
dintre del tram que és tarifa social o que s'incrementa un 1,5%, això vol dir que el 80% dels 
rebuts estan per sota del 3%, fet que és important dir-lo, perquè no es tracta d'entrar en el 
detall, sinó en els números reals.

Recapitulant,  les ordenances són de molta contenció,  amb una pressió fiscal  reduïda al 
màxim, amb una pressió fiscal que farà la confecció d'uns pressupostos molt difícils, en què 
es continuarà amb el  pla d'austeritat  que es ja  es va engegar  i  que ara tocarà fer  uns 
reajustos importantíssims en el  pressupost 2012, i  això és el que toca, amb això sí que 
coincideixen tots. El que toca és ajustar-se més que mai, perquè els temps que corren fan i 
diuen  a  tots  plegats  que  s'han  de  reajustar  més  que  mai,  perquè  sinó  difícilment  les 
administracions  locals  amb  el  finançament  local  que  existeix  avui  en  dia  podran  tirar 
endavant, sinó es fan reajustaments.

La presidència tornar a agrair personalment, com alcalde i des del seu grup municipal les 
aportacions que hi ha hagut fora i dintre dels grups de treball, ja que no és fàcil arribar a 
consensos  i  diria  que  és  un  mèrit  de  tots  aprovar  les  ordenances  més  consensuades, 
aprovades per més grups municipals en la història de la democràcia d'aquest Ajuntament. 
Això vol dir que han fet un esforç molt important en uns temps molt complicats. Vol agrair 
personalment l'esforç i el treball conjunt que han fet tots els grups per tirar endavant les 
ordenances.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que la presidència ha dit que tots 
havien de ser coherents i vol recordar una qüestió i és que el NOPP ha votat d'acord amb el 
seu programa, l'equip de govern de moment vulnera el  primer punt  del seu programa, i 
respectant molt els acords que ha aconseguit amb el PP, manifesta que el grup Socialista va 
dir que no pactaria amb el Partit Popular. Celebra moltíssim que hi hagi pactat amb el PP. 
Però per coherència la del NOPP.

La presidència indica que per no generar cap dubte ha de dir que des del primer dia de 
constitució de l'Ajuntament el partit Socialista ha estès i continuarà entenen la mà als grups 
municipals d'ICV, PP i CiU. Els tres grups municipals que des del dia de la constitució de 
l'Ajuntament  van  mostrar  voluntat  de  col·laborar  en  temes,  ja  siguin  acords  o  pactes 
puntuals.
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És responsabilitat del govern municipal arribar a consensos. El que diu la ciutadania és que 
els  grups  s'entenguin  i  que  no  que  es  barallin.  El  grup  del  NOPP i  la  senyora  Martí 
concretament va mostrar  la  clara voluntat  de no entendre's  mai amb el  partit  Socialista, 
aquest partit en el moment que estén la mà als diferents grups municipals és amb la idea 
d'arribar a acords puntuals, a pactes de govern, com és el cas d'aquestes ordenances i a 
acords de govern, si són necessaris, que creu que amb els temps que corren són necessaris 
per  donar  estabilitat  a  tots  els  pobles.  Són necessaris  governs  de consens i  l'equip  de 
govern, per evitar qualsevol tipus d'interpretació, té la mà estesa a qui ha volgut estirar la mà 
i les voluntats són la qüestió a l'hora de sumar i les voluntats són qüestió de dos.

Sense fer cap tipus d'al·lusió i per aclarir el tema el PSC continua amb la voluntat d'arribar a 
aquests tipus d'acord.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 12 (PSC, CiU, PP)

Vots en contra: 4 (NOPP)

Abstencions: 1 (ICV)

Per tant i,

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 modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se  
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal  
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels  
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici  
de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la  
nova redacció dels preceptes afectats.

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.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article  
12 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats  
locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim  d’organització  i  
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i  
mantenir  actualitzada,  amb  les  modificacions  que  s’escaiguin,  una  Ordenança  General,  
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les  
Bases del Règim Local.

En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals  
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Verificat, en relació a les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini  
públic local, que s’imposen o es modifiquen, el valor de mercat de la utilitat derivada de la  
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits  
que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes, conforme al que  
preveu l’article 24.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats  
administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  l’import  de  la  
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat  
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.

Atès el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals atribueix als municipis les  
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret  
públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se en l’esmentat text legal que dites  
facultats  es  podran  delegar  en  altres  Entitats  locals  en  quin  territori  estigui  integrat  el  
Municipi.

Vist l’informe d’Intervenció, 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,

ACORDA:

1.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  general  de  gestió,  inspecció  i  
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i  
següents. 

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’article 15 – Calendari fiscal,  
l’apartat 5 de l’article 39 – Òrgans de recaptació i  obligats al  pagament,  i  l’apartat  1 de  
l’article  42  –  Ajornaments  i  fraccionaments,  és  coincident  amb el  model  aprovat  per  la  
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de  
2011. 

2.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2012  i  següents  la  modificació  de  les  
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Núm.: Ordenances Fiscals

1 Impost sobre Béns Immobles

2 Impost sobre Activitats Econòmiques

3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

4 Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

9 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

10 Taxa per l’ocupació dels terrenys d’Ús públic amb mercaderies, materials de  
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions  
anàlogues

11 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

12 Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat  
Lucrativa

13 Taxa per la Instal·lació de Quioscos i altres activitats mòbils a la Via Pública

14 Taxa per Parades, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles o Atraccions  
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situades en Terrenys d’Ús Públic i Indústries del Carrer i Ambulants i Rodatges  
Cinematogràfics

15 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

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

17 Taxa per la Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de Cadàvers i  
Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local

18 Taxa pel subministrament d’aigua

19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol

20 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i  
grans transports

21 Taxa per l’Expedició de Documents Administratius

22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer

23 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en materia  
d’urbanisme 

24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats defectuosament o  
abusivament en la Via Pública 

25 Taxa per la Recollida de Gossos i Gats 

26 Taxa per la Prestació de Serveis en la Piscina Municipal

27 Taxa per la Prestació dels Serveis d’Ensenyaments Especials en Establiments  
Municipals (Escola de Música)

28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs.

29 Taxa per la publicitat en Ràdio Parets.

30 Taxa pel Servei d’Atenció Psicològica

31 Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals

32 Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària

34 Ordenança General reguladora dels Preus Públics

35 Taxa per al servei de transport urbà

3. Derogar  l’Ordenança  Fiscal  núm.  36  reguladora  de  la  taxa  per  l’ensenyament  a  la  
Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa (CEBEI).

4. Notificar  a l’empresa subministradora per  tal  que remetin a la  Comissió de Preus de  
Catalunya,  l’expedient  de les tarifes de l’aigua per  l’exercici  2012,  a efectes de la  seva  
aprovació, si s’escau.

5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,  
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades o que s’aproven per primer  
cop, 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.
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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.

6.  Els  acords  definitius  en matèria  d’Ordenances fiscals  per  a  l’exercici  de  2012,  seran  
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1)  Mitjançant  remissió  expressa  al  text/model  aprovat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data de 29 de setembre de 2011, es farà públic  
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret  
públic municipals.

2) Es publicarà el text íntegre de la resta d’Ordenances que es modifiquen relacionades en 
els acords precedents.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

L'alcalde El secretari accidental
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