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

Identificació de la sessió

Sessió número: 11/2010
Caràcter: ordinari 
Data: 11 de novembre de 2010
Horari: de 20.10 a 21.40 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:

Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Raquel García Mesa, regidora
Susanna Villa Puig, regidora
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Lluís Cucurella Monreal, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
José Luís Rodríguez González, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA 
Sònia Ramírez Domínguez, interventora
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

No hi assisteix

Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP

Excusa l’assistència

Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
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Ordre del Dia

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

Serveis Generals

2. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament 3/2010.

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 
2011.

4. Acordar,  si  escau,  l’aprovació  inicial  de  l’Ordenança  general  de  subvencions  de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, adequada al model de la Diputació de Barcelona.

5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

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

El Ple per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels dies 21 d'octubre i 2 de 
novembre de 2010.

En aquests moments s'incorpora a la sessió el regidor senyor Guzman.

Serveis Generals

2. Aprovar,  si  correspon,  la  modificació  de  crèdit  del  pressupost  de  l’Ajuntament 
3/2010

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i exposa que la 
modificació de crèdit que es vol aprovar avui en el Ple, és la tercera de l'any 2010. 

La  primera  es  va  destinar  a  fer  front  a  les  despeses  generals  dels  plans  d'ocupació 
extraordinaris de la Generalitat, i per ampliar el fons de contingència per la crisi. 

La segona es va destinar a l'amortització anticipada del deute resultant de l'aplicació del 
decret de reducció del 5% del sou dels treballadors i dels càrrec electes, i la modificació que 
es porta avui a l'aprovació del Ple és de 120.000 €, finançada íntegrament amb el romanent 
de tresoreria i la modificació concretament es destina a augmentar les partides del programa 
social d'ocupació, i acció social amb 100.000 € i la partida de formació ocupacional i servei 
local d'ocupació, amb 20.000 €.

La senyora Lloret continua explicant que la modificació pretén fer una previsió per tal de 
disposar de diners a finals de l'any 2010 i 2012 en les partides que ha esmentat, ja que la 
Llei d'hisendes locals, preveu que els diners de les modificacions de crèdit que tinguin lloc 
durant l'últim trimestre es podran arrossegar al següent any, el que no s'hagi gastat o s'hagi 
compromès mitjançant una incorporació de romanent de crèdit per Decret d'Alcaldia.
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Amb  l'aplicació  de  la  tercera  modificació  es  disposarà  d'un  romanent  de  tresoreria  de 
770.000 €.

Del fons de contingència per a la crisi  o sobre aquestes dues partides que avui amb la 
modificació es pretenen ampliar,  el  regidor de l'Àrea de Serveis Socials, el  senyor Torio, 
concretarà una mica més què es farà amb cadascuna d'elles.

El senyor Torio explica que la modificació de pressupost amb incorporació de romanent, que 
com bé deia la regidora d'Hisenda, és per un import de 120.000 €, es divideix en dues 
partides, una de 20.000 € destinada a formació ocupacional i una altra de 100.000 € per 
ajuts socials i plans d'ocupació adreçada a reforçar la política social per mitigar els efectes 
de la crisi econòmica, fonamentalment en aquests tres camps: ajuda directa social, formació 
ocupacional, especialment per aturats, i plans d'ocupació per aturats de difícil inserció.

Tal  com s'havia  comentat  a  la  primera modificació,  l'equip  de govern  no descartava les 
partides  destinades  als  camps  de  formació  ocupacional,  a  la  inserció  laboral  i  amb  la 
proposta d'avui es vol continuar amb la realització d'aquests camps i plans que estan en 
marxa.

L'Ajuntament  vol  continuar  amb  la  realització  de  cursos  gestionats  pel  Servei  Local 
d'Ocupació de Parets (SLOP), destinats normalment a usuaris diversos, joves que tenen 
difícil accés al món laboral, i a gent gran que també tenen una difícil inserció i sobretot el 
sector de la construcció, ja que les perspectives no són gaire bones.

Es dóna formació complementària als circuits existents del Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC). És a dir l'Ajuntament munta cursos, però també aprofita els cursos del SOC. També 
la corporació utilitza l'ENFO de Mollet o bé els cursos ofertats per agents socials.

Quant a l'ajuda social han de ser conscients que en aquests moments és la falta de feina 
que condiciona i molt les polítiques socials, per això la importància dels plans d'ocupació tant 
de la Generalitat com dels propis ajuntaments.

El  senyor  Torio  continua  explicant  que  en  aquests  moments  està  en  marxa  un  pla 
extraordinari del SOC amb 31 persones ocupades del municipi. La setmana vinent s'inicia un 
altre pla amb 6 persones, i s'ha concedit a l'Ajuntament un altre de 30 llocs de treball per al 
2011, això sense deixar de comptar que el FEIL i el FEOLS del 2009 i del 2010 van donar 
feina a més de 55 aturats del municipi.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, que vota a favor de la modificació, ja que és 
una quantitat que es destina a plans d'ocupació i cursos. La inversió és necessària en uns 
moments  de  situació  de  crisi  important,  tot  i  que  amb aquestes  mesures  no  es  poden 
solucionar tots els problemes d'atur, atès que Parets té al voltant de 1.400 aturats, però està 
bé fer el que es pugui per aquelles persones que tenen moltes més dificultats que altres per 
accedir a qualsevol lloc de treball.

La senyora Martí matisa que les esmentades quantitats s'aplicaran quasi bé a l'any vinent, 
perquè  encara  s'ha  d'aprovar  el  pressupost.  Potser  hagués  estat  millor  efectuar  la 
modificació abans o preveure-la en el pressupost de l'any que ve, amb previsions suficients 
que no obliguin a fer aquestes modificacions tan a finals d'any, perquè des del punt de vista 
jurídic és possible acumular-lo a l'any vinent, ja que no repercutirà en aquest any sinó en el 
primer trimestre del que ve. Reitera que el NOPP vota a favor.
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Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup vota a favor, ja que és 
bàsic afavorir amb subvencions els programes socials d'ocupació i de formació, per ajudar 
els ciutadans en uns moments com els que estan vivint. No es dediquen tots els recursos 
que a CiU li agradaria, però és una quantitat important i el romanent de tresoreria ajudarà a 
fomentar els fons de contingència.

És cert que no arribarà per a tothom i que l'atur al municipi és important, al voltant de 1.400 
persones, però ajudarà a minimitzar els efectes de la crisi a les persones que ho necessiten. 
És una bona fórmula per minimitzar els problemes i els factors de crisi, que tant afecten i 
que encara afectaran més als ciutadans.

Probablement la modificació per dates no podrà efectuar-se en l'any fiscal de 2010, però 
dóna per bo que la partida s'inclogui en els pressupostos de 2011. Per l'exposat, CiU vota a 
favor de la proposta.

Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i manifesta que no es referirà als 
continguts de la proposta que es porta a discussió, perquè creu que ja ha estat explicada 
abastament  per  la  regidora  d'Hisenda  i  el  regidor  de  Serveis  Socials,  però  vol  deixar 
explícitament clar que el seu grup considera les polítiques socials vitals i més en un context 
de crisi com l'actual, que té una repercussió directa en les famílies del municipi, no només 
en un nombre important d'aturats, sinó en importants mancances materials.

Per l'exposat, afegir al fons de contingència que tenia l'Ajuntament i que encara administra 
quantitats significatives, que des del punt de vista tècnic es poden transportar a l'exercici 
següent, és una indicació del compromís del conjunt del govern. Una indicació no només del 
compromís  en  continuar  treballant  en  les  polítiques  socials,  sinó  un  compromís  en  les 
polítiques de previsió de cara al proper exercici, perquè tot apunta a què la crisi continuarà 
en la mateixa línia en els propers mesos, i en aquest sentit vol revalidar el compromís amb 
les  polítiques  d'ajut  als  col·lectius  més  desfavorits,  que  es  poden  posar  de  manifest 
bàsicament en dues gran eines: l'atenció directa als sectors específicament i concrets, amb 
noms i cognoms, i famílies concretes que tenen una problemàtica de gran vulneralitat, amb 
les quals han d'intentar estar al costat en aquelles qüestions més d'ordre bàsic, com l'atenció 
social directa, i sobretot i el que és més important, el compromís de donar eines com la 
formació ocupacional i la participació en plans d'ocupació, que poden ser el motor per tornar 
a inserir en el mercat laboral en un context de profunda crisi aquells sectors que s'han vist 
despenjats a conseqüència precisament dels efectes de la crisi dels darrers mesos.

És importantíssim des del punt de vista de previsió de cara a l'exercici següent i de cara a 
una administració que sigui el més justa i equitativa possible.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici que no  
disposen de la dotació pressupostària suficient i  que no poden demorar-se fins l’exercici  
següent.

Atès el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual  
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Secció segons del  
Capítol II sobre modificacions pressupostàries, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel  
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentat Reial Decret, en matèria de  
pressupostos.
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Atès el  Capítol  II  sobre modificacions de crèdit  de les Bases d’Execució del  pressupost  
vigent.

Atès l’informe d’intervenció.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1.  Modificar  el  Pressupost  vigent  de  l’Ajuntament  (MCPle/3/2010)  mitjançant  crèdit  
extraordinari  i  suplements  de  crèdit  finançats  amb  romanent  líquid  de  tresoreria,  
augmentant les partides que tot seguit es relacionen:   

Despeses a finançar:

2010/2011
FONS DE CONTINGÈNCIES SOCIALS PER CONJUNTURA 
DE CRISI

120.000,00

1392.241.14100 Programa social d’ocupació – Acció Social 100.000,00

1392.241.22611
Formació  Ocupacional  –  Servei  Local 

d’Ocupació
20.000,00

Finançament:

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA Partida 3180.87001...............    120.000 €

2. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del  
Text  refós de la  llei  reguladora de les  hisendes locals  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  
2/2004, de 5 de març i l’article 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, on es disposa  
que l’expedient romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, comptats des del  
següent  a  la  publicació  de  l’edicte  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  als  efectes  de  
presentació  de  reclamacions,  i  s’entendrà  definitivament  aprovat  en  el  supòsit  de  no 
presentar-se’n cap.

3. Acordar,  si  procedeix,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de 
l’exercici de 2011

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret, i explica que  tenint en 
compte la situació econòmica i de crisi que afecta de manera global a tots i a totes les famílies 
del municipi, l'equip de govern ha pres la decisió de congelar tots els impostos i les taxes, llevat 
només d'aquelles que ajuden a obtenir un consum més responsable o a fomentar actuacions 
més cíviques, com la taxa per al subministrament d'aigua, en els consums més alts, la taxa de 
retirada de vehicles mal aparcats, la taxa de llicències urbanístiques. Aquesta es fereix a les 
persones  que  executen  obres  i  no  demanen  la  preceptiva  llicència.  No  congelar  les 
esmentades taxes tenen una vessant més educativa i pedagògica.

Com ha dit les taxes i els impostos queden congelats, llevat de les anteriors excepcions. L'IBI 
és una excepció, ja que es troba en un període de revisió cadastral, tal com ha explicat d'altres 
vegades, per això no es pot congelar però sí que tindrà una reducció del coeficient.

Amb la congelació els ciutadans de Parets pagaran el mateix que l'any passat. En el cas de les 
empreses  l'IAE,  l'impost  de  vehicles,  plusvàlues,  impostos  d'obres,  les  taxes  de  gual,  la 
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recollida d'escombraries o mediambientals, cementiri, l'aigua, llevat del que ha explicat abans 
sobre els consums més alts.

Han de ser conscients que aquesta decisió implica que l'Ajuntament tal i com va començar a 
practicar a partir de l'any 2008 ha de fer un esforç molt important per reduir les despeses de les 
diferents  àrees  i  serveis  i  continuar  fent  front  a  les  noves  despeses  que  genera  la  crisi  
econòmica. Per això, l'Ajuntament continua aplicant el pla de contenció de la despesa, que fa 
uns anys que va presentar, que és un document viu i que han de treballar.

La senyora Lloret continua explicant que pel que fa a l'IBI no es pot congelar, ja que es troben 
en període de revisió cadastral, que va començar l'any 2004 i que acabarà al 2013. Per poder-
lo congelar han d'esperar a tenir la revisió acabada i aprovada. Es baixa el tipus que s'aplica a 
l'IBI, del 0,667 al 0,640, i amb l'aplicació del coeficient s'aconseguirà que el 90,6% dels rebuts 
pateixi  com a màxim un increment de 30 €. Dels 11.000 i escaig de rebuts, 9.105 només 
s'incrementaran de 0 al 30 €. Hi haurà 1.112 rebuts amb un increment de 0 €.

Han mirat que la recaptació de l'IBI no tingui un gran impacte sobre les economies familiars i  
que alhora sigui molt menor que l'any passat, ja que han de ser realistes i saber que han de fer 
front als menors ingressos, i s'han de tirar endavant tots els serveis. A més la participació en els 
tributs de l'Estat es reduiran bastant com aquest any, i continuaran en aquesta línia l'any que 
ve. Hi ha menys ingressos en matèria de llicències urbanístiques i alhora creix la despesa 
social derivada de la crisi. Tot i això, s'ha fet l'esforç per continuar subvencionant i bonificant 
algunes taxes i impostos.

Hi ha un seguit de bonificacions que val la pena recordar. Es continuarà amb la reducció de 6 € 
en la taxa mediambiental per a aquells ciutadans que fan un ús responsable de la deixalleria. 
Es continuarà amb la bonificació de 50 € en l'IBI i la gratuïtat de la taxa mediambiental per 
aquelles persones pensionistes, majors de 60 anys i amb ingressos baixos, que viuen sols.

Continuen les bonificacions de l'IBI a les famílies nombroses, i el seu fraccionament en quatre 
rebuts tal com s'havia proposat en anys anteriors.

Les finques incloses en el  Pla especial  de protecció arquitectònica continuaran tenint  una 
bonificació de l'IBI.

Una mesura que l'Ajuntament va tirar endavant l'any passat i que continuarà al 2011, és que les 
empreses que incrementin en un mínim del 5% la mitjana de la plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit continuaran gaudint d'una bonificació per a la creació d'ocupació del 15% de 
la quota tributària de l'IAE.

Els veïns que vegin afectat el seu gual per obres en la via pública durant un termini superior a 
10 dies continuaran obtenint una bonificació en aquesta taxa.

La senyora Lloret continua exposant que es troben davant de l'aprovació d'unes Ordenances 
fiscals, que a grans trets proposen la congelació de les taxes i dels impostos i que proposen un 
increment  mínim  de  l'IBI  marcat  pel  període  de  revisió  cadastral.  Es  recullen  moltes 
bonificacions de l'IBI, de l'IAE, de la taxa de guals, mediambiental i que intenten ajudar una 
vegada més a tots els ciutadans a tirar endavant dins del marc de la crisi econòmica, en la qual 
estan tots immersos, malauradament, i que alhora situen l'equip de govern en la difícil tasca de 
reduir les diferents partides del pressupost, perquè una cosa va en contrapartida de l'altra.

Per l'exposat, proposa l'aprovació provisional de les Ordenances municipals de l'exercici 2011, 
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la modificació de les Ordenances fiscals tenint en compte les modificacions de redactat, dels 
canvis d'any i els petits canvis a la proposta d'acord de totes les Ordenances que pateixen en el 
seu redactat un canvi, però que no és un canvi substancial de continguts.

El text de les Ordenances s'exposarà al públic i  sinó es presenten reclamacions finalment 
aquestes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.

Intervé la presidència i explica que respecte a l'IBI, dels 10.000 rebuts, el 50%, 5.434 rebuts, 
només tindran un increment de 0 a 10 €. O sigui, que es paga 1 € per mes i el 30% restant de 
rebuts pagaran de 10  a 20 €. Només ni ha 765 rebuts que s'incrementaran més de 20 o 30 €. 
És  a  dir,  que  un  percentatge  important  de  la  població,  quasi  el  50%,  només  patiran  un 
increment d'1 € al mes. Amb la revisió cadastral és difícil aconseguir un increment 0, per les 
circumstàncies que s'han comentat. Reitera que no s'incrementaran 1.111 rebuts.

La proposta preveu una congelació dels impostos i les taxes amb una sèrie de bonificacions, 
llevat de l'IBI, que disminuirà el coeficient i tampoc hi ha l'increment de l'Estat. La pressió fiscal 
mitjana de l'IBI d'un ciutadà de Parets serà d'1 € al mes.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i  exposa que s'ha de tenir en compte que 
l'aprovació de les Ordenances fiscals és un dels acords més importants que pren el Ple de 
l'Ajuntament conjuntament amb el pressupost  i  evidentment l'aprovació de les Ordenances 
fiscals és prèvia al pressupost, perquè es deriven una part dels ingressos que ha de contenir el 
pressupost.

Pel que fa a les Ordenances fiscals del 2011, el NOPP el 18 d'octubre de 2010 va presentar  
una proposta de resolució, en què demanava que es deixessin igual que les de 2010 totes les 
Ordenances fiscals de l'any 2011, atenent la situació de crisi econòmica actual, que afecta a 
tothom, a alguns més que a altres, fins i tot la situació també és difícil i s'han d'ajustar el cinturó 
aquells  que  poden continuar  tirant.  Parets  té  1.400  aturats,  per  tant  1.400  famílies  tenen 
dificultats importants. Per això, la proposta del NOPP va en el sentit de no incrementar cap 
Ordenança fiscal.

La senyora Martí indica que el seu grup està content que parcialment els altres grups s'hagin 
adherit a la proposta del seu grup. Diu parcialment, perquè la proposta d'acord que després se 
sotmetrà a votació és una proposta de modificació de les Ordenances fiscals. Es modifiquen 
20. Algunes no són importants, però es tracta d'una modificació i no d'una congelació. El Ple no 
acordarà cap congelació, sinó una modificació de les Ordenances fiscals.

També s'ha explicat l'increment d'algunes d'elles. El NOPP es vol referir d'una forma clara a les 
que considera importants i que pateixen un increment com la contribució urbana (IBI), la taxa 
d'aigua, el transport urbà que també s'incrementa, la grua municipal i les infraccions a la via 
pública. Aquestes quatre, fonamentalment,  són les que pateixen una modificació,  i  no una 
congelació.

El NOPP vol explicitar aquesta qüestió, perquè l'equip de govern fa referència al tema de la 
congelació, quan no és així. L'IBI i la taxa de l'aigua afecten absolutament a tothom. Així com hi 
ha Ordenances que no afecten a tothom, com la llicència d'obres que només afecta a qui 
construeix o la del cementiri, però l'IBI i la taxa de l'aigua afecten a totes les cases del poble i  
doblement en dos rebuts de l'IBI i de la taxa de l'aigua.

No és veritat que l'IBI no es pugui congelar malgrat que està en fase de revisió des del 2004, 
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perquè la fase de revisió de l'IBI està en què cada any es modifica l'import de l'immoble, I es 
procedeix a una actualització de la base imposable, és a dir que el que val el pis o la casa, es  
revaloritza automàticament, però en aquest automatisme l'Ajuntament no pot entrar-hi, perquè 
la revisió és la que va preveure la ponència en el seu dia, però sí que el Ple pot canviar el 
coeficient, el percentatge sobre la base imposable. El NOPP creu que s'hauria de buscar un 
coeficient que doni un increment 0, perquè la pressió fiscal a través de l'IBI és important, per  
molt que es digui que hi ha uns determinats rebuts que s'incrementaran per sota de 30 € i que 
això suposa un 1 € cada mes, és important perquè a aquestes quantitats s'han de sumar la 
taxa de l'aigua.

La senyora Martí pregunta per quina raó no s'ajusta el coeficient perquè doni un increment 0 
respecte a la quota, ja que seria bo, perquè els rebuts de l'IBI són alts, i  incideixen d'una 
manera  directa  en  l'economia  domèstica,  malgrat  que  es  digui  que  l'increment  és  petit. 
Probablement l'augment no és gaire important, però aquest se suma ja a un import destacat 
que s'arrossega any rere any.

La senyora Martí continua explicant que pel que fa al tema de la taxa d'aigua, que és un altre 
dels tributs o dels impostos que afecten a tothom, perquè sense aigua no es pot viure, ha de dir 
que només es manté igual que l'any passat la quota corresponent al primer bloc. La única 
quantitat que no es modifica és la corresponent al primer bloc dels comptadors domèstics, tots 
els  altres  conceptes  de  la  taxa,  que  són  al  voltant  d'uns  100,  perquè  hi  ha  comptadors 
domèstics, industrials, comercials, connexions, boques d'incendi, bateries, entre d'altres, tots 
els conceptes es modifiquen i s'incrementen i l'únic que no es modifica és el del primer bloc.

L'any passat es va incrementar menys aquesta taxa, perquè no es va augmentar ni el primer 
bloc dels domèstics, dels comercials, ni dels industrials, però aquest any sí que s'incrementen 
els comptadors comercials i domèstics.

Un tema que s'augmenta al voltant del 3% per sobre de l'IPC és la quota fixa.Cada rebut va 
acompanyat d'una quota fixa que es cobra per mes i aquesta s'incrementa un 3%. O sigui que 
la quota s'ha de multiplicar per 12 mesos, a més dels corresponents blocs. També ha de dir que 
el bloc primer és un bloc que tothom el traspassa, el noranta i pico de famílies traspassen 
aquest bloc, perquè és petit, 10 m3 més. Per les raons que siguin es manté aquest bloc. El  
NOPP ha demanat algunes vegades que s'incrementi a 12 m3, però suposa que per problemes 
de comptabilitat fan difícil la modificació i no es modifica, perquè l'impost de la Generalitat pel 
sanejament també s'aplica sobre els 10 m3.

La senyora  Martí  vol  deixar  clar  que s'incrementa la  quota fixa  i  els  blocs.  L'augment  és 
superior al que es va produir l'any passat. Per exemple la quota fixa passa de 265 a 271.

Respecte al transport urbà, el bitllet passa d'1,35 € a 1,40 € i el de 10 viatges passa de 6 € a 
6,35 €. Si es tenen en compte els dos impostos que abans ha citat, que afecten absolutament a 
tothom, el transport urbà afecta moltes vegades a persones que l'utilitzen perquè no tenen 
transport propi, estudiants i persones grans, tot i que les persones grans no paguen. És un 
increment que no afavoreix que els ciutadans utilitzin el transport urbà.

Si bé és veritat que es mantenen totes les bonificacions de l'any passat, no hi ha cap de nova. 
El  NOPP  voldria  saber  quantes  bonificacions  s'han  utilitzat.  Pregunta  si  determinades 
bonificacions s'apliquen àmpliament o són bonificacions que queden en el  propi text de la 
redacció de l'Ordenança i després tenen una difícil traducció a la pràctica.
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La senyora Martí indica que segons el concepte del seu grup no es pot parlar de congelació 
d'Ordenances, sinó que s'ha de parlar de modificació, perquè es modifiquen. Al seu grup li 
hagués agradat que es congelessin totes les Ordenances.

En els mitjans de comunicació ha sortit una informació que no s'ajusta al que s'aprovarà avui. 
Es parlava d'una congelació de les taxes i impostos. La notícia no serà certa si s'aprova avui la 
proposta.

Hagués  estat  lògic  que  es  parlés  de  la  proposta  de  resolució  del  NOPP a  la  Junta  de 
Portaveus, per veure si els altres grups s'hi adherien. la proposta no s'ha debatut i han vist en 
els mitjans de comunicació el titular que deia que es congelarien les taxes i els impostos a 
Parets del Vallès, que era un acord que havia aconseguit el tripartit municipal, que no és igual 
que el tripartit de la Generalitat, sinó Socialista, Iniciativa i CiU.

El NOPP creu que s'ha utilitzat un doble llenguatge, perquè el que surt reflectit en els mitjans de 
comunicació és una cosa i el que s'acorda és una altra. No trobaran al NOPP en el doble 
llenguatge que s'utilitza, perquè això és tractar als ciutadans, que rebran les liquidacions l'any 
que ve, com analfabets i que no saben llegir els rebuts. Des que va sortir la notícia als diaris, el 
seu grup ha rebut alguns e-mails i comunicacions de ciutadans, com per exemple el d'una 
persona que viu en un pis modest i senzill, de dimensions petites, al carrer Sant Jaume, que 
deia que l'any passat va pagar 244 € d'IBI, i aquest any 254 €. L'any que ve amb la congelació 
no sap si també continuarà pagant 10 € més.

La senyora Martí manifesta que el que ha sortit en els mitjans de comunicació i el que es debat 
avui, és com si el personatge que fa d'Artur Mas a Pol·lònia, no pas el senyor Mas, digués que 
a Parets han pactat congelar les Ordenances fiscals, tot i que l'IBI no, tot i que la taxa de l'aigua 
no, tot i que la tarifa del bus urbà no, tot i que la grua municipal tampoc. Si ho miressin amb  
condescendència tant el senyor Montilla, com el senyor Saura.

El NOPP entén que fets com aquests d'informació als mitjans de comunicació, que no s'ajusta 
al que proposa l'equip de govern, ni al que s'acordarà, produeix en els ciutadans desafecció 
política. És millor informar. El NOPP vol que no es modifiqui cap Ordenança municipal. Si 
l'equip de govern creu que ha de modificar l'IBI, la taxa d'escombraries, la grua municipal, el 
bus urbà, i altres taxes a fi de corregir actituds incíviques, que ho digui, però que ho expliqui bé, 
i que no digui que es congelen els impostos i les Ordenances municipals, perquè no és veritat.

El NOPP creu que tenint en compte les circumstàncies actuals seria millor no portar a terme 
l'increment de cap Ordenança municipal,  però en qualsevol cas com que parcialment s'ha 
acceptat part de la proposta que el seu grup ha presentat, s'abstindrà en la votació.

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i valora les interpretacions que es puguin 
fer i creu que la millor manera d'ajudar el ciutadà és presentar propostes que impliquin, ajudin, i 
modifiquin, i aquestes es poden fer quan es té algun projecte, algunes propostes, plantejar-les 
l'equip de govern i arribar-hi a acords, que és la manera de fer política, si això vol dir per a 
algun partit algun concepte que interpreta que és així, cadascun que s'acosti a la seva branca i 
que faci el que pugui.

Tots són coneixedors del que suposen les taxes i els impostos per a la malmesa economia 
familiar i per a les butxaques. Són els impostos que s'han de pagar tant si es vol com sinó es 
vol i també són coneixedors que per donar als ciutadans la majoria dels serveis, i diu ciutadans 
perquè el ciutadà ja interpreta, coneix i valora, i sap el que es cou i sap d'on surten tots aquests 
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serveis,  que  normalment  desitja  tenir  i  millorar  i  que  reben  de  l'Ajuntament,  per  això  és 
necessari recaptar diners per la via dels impostos, els quals es recullen en les Ordenances 
fiscals que cada any per aquestes dates s'actualitzaven aplicant un determinat augment en 
funció de l'IPC, sense cap altre criteri que acceptar aquesta dada com si fos una llei.

CiU sempre ha denunciat aquest fet, perquè creu que l'augment no s'ajusta a la realitat que 
toca viure al ciutadà i menys en aquests temps, després de la gran crisi financera mundial que 
ha fet trontollar tot el sistema actual creant un atur sense precedents i fent saltar pels aires  
l'estat del benestar.

L'atur  registrat  a  Parets  segons  les  últimes  dades  publicades  a  la  comarca  és  de  1.396 
persones, que representa un 14,38% de la població activa.

Avui més que mai han d'estar al costat del ciutadà i CiU es va proposar un estudi curós, rigorós 
i transparent de les Ordenances per definir el camí més adequat en funció del poder adquisitiu 
del ciutadà.

L'equip de govern ho ha entès i ha pogut participar activament amb aportacions, les quals han 
permès  presentar  un  document  conjunt,  en  què  es  congelen  les  taxes,  s'augmenten  les 
bonificacions a la gent necessitada, entre d'altres, els ciutadans que hagin apostat per instal·lar 
en els seus habitatges aprofitaments en energia solar  i  millora de les xarxes elèctriques i 
gravar, i penalitzar les conductes incíviques que porten a què es malmetin molts dels elements, 
que es necessiten dia a dia, i  per això s'han de gravar. Explica això, perquè si es vol fer  
campanya sobre que volen ser un poble cívic i que no volen incivisme, d'alguna manera el que 
no es pot fer és un augment del 0 €, visca la mare superiora, i passar com es pugui. 

Les conductes incíviques s'han de penalitzar i no es pot deixar la taxa a 0 €, sinó que s'ha de 
gravar, perquè el ciutadà se n'adoni que l'incivisme comença per qui. Si aparquen en un gual 
vindrà  la  grua a  retirar  el  vehicle,  i  aquest  servei  s'ha incrementat.  Gravar  les  conductes 
incíviques en les taxes i els impostos és realment important i el ciutadà ho ha de saber i ho sap, 
perquè es poden consultar i es poden veure quines taxes no s'augmentaran envers l'exercici 
anterior i les taxes d'aquest tipus sí que s'incrementaran.

CiU no està d'acord amb el tema de l'IBI, de la famosa contribució urbana, i l'aigua. Per això el  
seu grup va parlar amb l'equip de govern i va presentar propostes per intentar arribar a un 
acord conjunt. Creu que és la millor manera de fer-ho. CiU va demanar un augment 0 de l'IBI, 
però com que tècnicament no és possible, ja que estan en un període de revisió cadastral, que 
va començar al 2004 i acabarà al 2013, el seu grup va demanar acollir-se al compromís adquirit 
pel senyor alcalde en el Ple ordinari del 5 de novembre de 2009, sobre que de cara a l'any 
vinent s'elaboraria un estudi per disminuir i repercutir el menys possible el ciutadà. CiU hi va 
estar d'acord i ha treballat aquest temps per intentar arribar a un bon acord de cara a què l'IBI 
sigui el menys gravós possible, dintre que sempre creixerà i amb aquesta revisió cadastral 
sempre augmentarà quelcom. Per aquest motiu l'IBI per a l'any 2011 registrarà una reducció del 
seu coeficient, que passa del 0,667 al 0,640. Per al ciutadà potser un número que no diu gaire 
cosa, però sí s'ha d'entendre que traduït en números i xifres, vol dir que aproximadament el 
92% dels contribuents tindran un augment entre 0 i 20 €. 

En la revisió cadastral que hi ha hagut per finques, per carrers, per espais, per ubicacions, hi ha 
algunes finques que augmentaran més, però d'altres s'incrementaran o pagaran menys que 
l'exercici  2010.  Afegeix  que sobretot  s'ha  de continuar  donant  la  màxima difusió  sobre  la 
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possibilitat  de  fraccionar  el  pagament  de  l'IBI  EN  quatre  pagaments.  Aquesta  possibilitat 
proposada per CIU es va incloure en les Ordenances de l'any passat.

Li consta que hi ha hagut molta gent que ha demanat el fraccionament del pagament i que no hi 
ha hagut cap problema en l'aplicació. Per tant, és qüestió de fer més difusió si cal, perquè els 
ciutadans  s'acollin  si  poden.  Creu  que  cada  vegada  sol·licitaran  més  persones  al 
fraccionament, ja que no és el mateix pagar en dos fraccionaments o en un, que en quatre. 
Afegeix que aquesta va ser una aportació de CiU l'any passat, que es manté aquest any.

El senyor Martorell continua exposant que en el cas de la taxa per consum d'aigua, el seu grup 
va demanar la creació d'un quart bloc o que el primer bloc arribés fins a una quantitat a discutir. 
Li sembla fins i tot gratuït parlar de 12 m3 més, però en tot cas discutir entre 11, 12 o 13 m3. 
Calia fer un estudi i no per caprici, sinó perquè avui en dia una família amb nens sobrepassa 
amb escreix els 10 m3. Aquesta modificació tampoc ha quedat recollida. Ho entén, però sí que 
ha quedat recollit a les Ordenances  la congelació del primer bloc, que és el que utilitza una 
part molt important de la ciutadania.

No obstant això, CiU continuarà treballant per intentar augmentar en un futur el primer bloc dins 
de l'apartat d'ús domèstic, sense oblidar que l'aigua és un bé escàs i que caldrà molta cura i 
control per evitar mals majors en un futur.

El senyor Martorell continua explicant que per últim i no menys important, hi ha un altre element 
que ha ajudat a que el seu grup estigui a favor que és l'acord al qual ha arribat amb l'equip de 
govern de crear una partida de 120.000 € a incloure en els pressupostos de l'any vinent, per 
enfortir  i  reforçar  les  polítiques  de  contingència  contra  la  crisi  en  ajuts  socials  i  laborals,  
reforçant els plans d'ocupació sobretot. Sap que és poc, però suficient per intentar ajudar al 
màxim.

Com que tots aquests compromisos han estat recollits i acceptats en bona part, CiU vota a 
favor de les Ordenances fiscals de l'any 2011.

Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, que vol iniciar la intervenció fent una 
reflexió sobre la tradicional mancança de finançament local.  És important encara que sigui 
retòric, perquè no és objecte de la discussió, però no vol deixar passar l'oportunitat de deixar 
constància novament que el finançament local no s'ha solucionat en aquest país.

S'ha solucionat i negociat el finançament autonòmic i el finançament del conjunt de l'Estat, però 
mai s'ha abordat d'una manera decidida el finançament local, que en definitiva és el que afecta 
l'Ajuntament. La corporació té una realitat, com tots els ajuntaments, que han de prestar una 
sèrie de serveis al conjunt de la ciutadania i en aquest sentit val la pena fer aquesta reflexió 
inicial, en primer lloc, sobre la manca de finançament, que no s'ha resolt ni per a l'Ajuntament ni 
per  ningú del  món local  al  llarg  dels  anys  de democràcia;  i  en  segon lloc,  per  constatar 
novament la importància i l'efecte d'una nova reducció de les transferències de l'Estat de cara a 
l'any vinent. Dit això, té clar quin és l'escenari. Un escenari de crisi i s'ha de ser rigorós, s'ha de 
ser responsable i s'ha d'abordar l'actualització de la modificació de les Ordenances en una de 
les tres línies possibles, o políticament el Ple de l'Ajuntament opta per una reducció de taxes i 
impostos, cosa que seria absolutament irresponsable, opta per un increment, que seria l'opció 
més injusta des del punt de vista de fer costat a la ciutadania, en un context de forta crisi no 
només econòmica, sinó de molts altres ordres, o s'opta per una tercera via, que l'equip de 
govern ja va triar l'any passat i que aquest any no només l'ha triat l'equip de govern, sinó que 
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també s'hi ha sumat una altra força política en un esboç de màxima responsabilitat, que és la 
via de la congelació, de deixar-lo com està. Això és important.

El senyor Tarrés continua exposant que quan llegeixen les xifres i veuen les estadístiques tots 
poden tenir temptacions de fer les lectures que semblin més adients. Hi ha una frase feta, que 
no  recorda  qui  la  va  pronunciar,  però  que  ve  a  dir  que  l'estadística  diu  que  l'estadística 
enganya.  Això vol  dir  que quan llegeixen estadístiques tots  poden fer  la  interpretació  que 
convingui en funció dels propis interessos finalistes.

No vol entrar per tant en valoració de xifres, sinó que es vol remetre simplement a les realitats 
d'allò que avui es proposa aprovar i  és allò que ja ha explicat la regidora d'Hisenda molt 
abastament en la intervenció inicial.

Hi ha una excepció a la congelació que és l'IBI. Creu que s'ha d'explicar amb tota la naturalitat 
del  món,  perquè és  una impossibilitat  tècnica  que té  l'Ajuntament,  que no pot  abordar  ni 
superar, perquè els efectes de la revaloració progressiva de la base imposable dels immobles 
tenen els seus efectes i per molt que s'intenti corregir acabarien obtenint sempre resultats 
diferents en un context, en el qual es poden moure a favor o en contra dels interessos de 
cadascun dels ciutadans segons s'hagi produït una o una altra revalorització de l'immoble.

Per l'exposat, i en aquest sentit a ICV-EUA li dóna la sensació que l'IBI és el  matís de la 
congelació, i es pot arribar a entendre per part de tota la ciutadania, perquè en definitiva la 
gradació de nous increments que es puguin derivar de la revalorització automàtica que es 
produeix a efectes de la regularització cadastral també serà de tota mena. Hi haurà rebuts que 
s'incrementaran  en  un  petit  percentatge,  altres  que  poden  arribar  fins  i  tot  a  ser  més 
significatius, i un gruix no menys significatiu de 1.112 rebuts, que tindran un increment per sota 
de 0 €, i pagaran menys que l'any anterior.

És  una manera palpable  de  demostrar  que  els  efectes  i  el  combatre  aquests  efectes  és 
realment impossible des del punt de vista tècnic. No obstant això, també s'han de dir les coses 
pel seu nom, és a dir l'IBI és l'impost més progressiu del país. Qui més paga és qui més té. Això 
val la pena dir-lo i deixar-lo clar i els petits efectes que puguin haver d'increment puntual en un 
cas concret de l'IBI també es produiran sobre una propietat i en un context per molta crisi que 
sigui,  sobre  una  propietat  que  dóna  també  una  situació  més  favorable  aquella  família  o 
persona. 

També  és  cert  que  en  un  context  d'atur  important,  Parets  arriba  al  14%,  l'exigència  de 
responsabilitat  política  s'ha  d'acompanyar  de  l'exigència  de  seny i  interès  per  ser  el  més 
equitatiu possible. En aquest sentit la congelació de la totalitat pràcticament de taxes i impostos 
és una proba que realment l'equip de govern vol estar al costat no només d'aquest 14%, sinó 
del conjunt de la ciutadania.

Vol matisar algunes qüestions concretes, perquè val la pena assenyalar-lo. Qüestions que són 
importants des del punt de vista conceptual i econòmic. La primera, el tema de l'aigua. Amb 
independència del context de crisi econòmica, no poden fer deixadesa de l'obligació conceptual 
i  política  de  continuar  fent  campanyes  de  conscienciació  ciutadana  a  favor  d'un  consum 
responsable  de l'aigua,  i  en  aquest  sentit  és  plenament  justificat  que qui  faci  un consum 
sumptuari  de  l'aigua  rebi  una  petita  penalització.  En  cas  contrari  i  sentit  diferent  dóna  la 
sensació que han de garantir al gruix de les famílies, el gruix dels consums, que experimentin 
aquesta congelació i és el que es planteja quan la modificació de les taxes, concretament la 
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dels preus de l'aigua, es proposa en el primer tram un increment 0. És significatiu.

Els trams de l'aigua són els mateixos que els de l'Agència Catalana de l'Aigua. Parlen d'un bloc 
inicial del primer tram que té una congelació 0, que és un tram de 10 m3, però val la pena 
recordar que malgrat ser de 10 m3 amb caràcter general, és un tram que s'incrementa en 
funció del nombre de membres de la comunitat familiar i que per tant és un càlcul que està fet  
perquè la família  mitjana pugui  ajustar-se i  en aquest  sentit  es pressuposa que la família 
mitjana amb un consum raonable, resultant del que ha de ser la higiene personal i l'ús domèstic 
habitual, pugui rebre com a ímput la congelació 0 i tenir la tranquil·litat que l'Ajuntament no 
l'exprimeix en aquest sentit.

El senyor Tarrés continua explicant, que en qüestions concretes vol fer una altra incidència i 
incís particular  sobre els  temes vinculats  a l'incivisme. Tots han de ser conscients que es 
produeixen actes d'incivisme al municipi i que les infraccions a la via pública hi són, per això en 
aquest sentit no hi ha prou amb fer pedagogia, que s'ha de seguir fent, sinó que també és 
important i significatiu fer un salt qualitatiu més important i s'incrementa en aquest sentit la 
penalització a aquella minoria de ciutadans que tenen aquestes actituds incíviques envers la via 
pública i amb temes més lligats amb conductes.

Pel que fa a la resta es reitera en donar el seu ple suport al que han explicat els regidors 
ponents i insisteix que és la segona vegada que es procedeix a una congelació d'impostos. 
Creu que és la millor manera, que sense deixar de ser responsables puguin estar al costat del 
conjunt de la gent, sobretot si es té en compte que en cap dels casos deixaran de mantenir les 
bonificacions.

Les Ordenances són necessàries, i és just que pagui més qui més té, i en un context de crisi  
també és raonable que tots paguin simplement com l'any anterior per poder entre tots tirar 
endavant.

Intervé la regidora d'Hisenda, la senyora Lloret,  i  després de les intervencions dels grups, 
manifesta que d'una banda, l'equip de govern agraeix la tasca d'aportació d'idees i iniciatives, 
tant de CiU com d'ICV-EUA. Valora molt positivament la seva tasca d'oposició constructiva en el 
tema que els ocupa avui i  com ha dit  anteriorment comparteix la idea sobre que l'IBI s'ha 
d'incrementar el menys possible i que s'han de gravar les conductes incíviques. L'equip de 
govern comparteix totalment aquestes idees.

D'altra banda,  vol  deixar  clar  que l'equip  de govern  no utilitza  un doble  llenguatge ni  diu 
mentides  i  encara  menys  quan  parlen  d'un  tema  tan  seriós  i  important  per  al  Ple  de 
l'Ajuntament com són les Ordenances.  En tot  moment ha dit  que les taxes i  els impostos 
queden congelats, a excepció de l'IBI i de les taxes que sancionen les actituds incíviques i 
irresponsables.

Intervé la presidència i indica que la proposta que es planteja avui és de l'equip de govern,  
format pels Socialistes i Iniciativa, a la qual s'ha sumat CiU. No es porta la proposta d'una altra 
opció política.

Les votacions han estat les següents:

Vots a favor: 12 (PSC-PM, ICV-EUA, CIU)

Vots en contra: 0
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Abstencions: 3 (NOPP)

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 les 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.

Vistos els informes tècnics econòmics a què es refereix l’article 25  del Text refós de la llei  
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest 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.

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, i es preveu en l’esmentat text legal que dites  
facultats es podran delegar en altres entitats locals en el territori del qual estigui integrat el  
municipi.
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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 2011 i  
següents. 

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’article 15 – Calendari fiscal,  
l’apartat 4 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  
2010. 

2.  Aprovar  provisionalment  per  a  l’exercici  de  2011  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
5 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
10 Taxa  per  l’ocupació  de  terrenys  d’us  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 parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats  
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

14 Taxa per la instal·lació de quioscos i altres activitats mòbils en la via pública
15 Taxa per la prestació de 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

18 Taxa pel subministrament d’aigua 
19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol 
23 Taxa per Llicències Urbanístiques
24 Taxa per la Retirada de Vehicles Abandonats o Estacionats defectuosament o  

abusivament en la Via Pública 
26 Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
27 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments  

municipals
28 Taxa per lloguer de sales, teatres municipals i altres anàlegs
31 Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives
35 Taxa per al Servei de transport urbà
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3. 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.

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.

4.  Els  acords  definitius  en matèria  d’Ordenances  fiscals  per  a  l’exercici  de  2010  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 2009, 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.

4. Acordar,  si  escau,  l’aprovació inicial  de l’Ordenança general  de subvencions de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, adequada al model de la Diputació de Barcelona

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana i Ciutadania, la senyora 
Garcia,  i  exposa  que  el  text  que  es  porta  a  aprovació  no  és  més  que  l'adequació  de 
l'Ordenança a la normativa municipal respecte a subvencions, a causa dels canvis que s'han 
produït en els últims anys.

En el 2005 es va aprovar l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.  L'Ajuntament 
es va adherir al model de la Diputació de Barcelona per complir amb els terminis que marcava 
la Llei 38/2003. Al 2006 s'aprova un Reial Decret, d'aprovació del Reglament de la llei general 
de subvencions i al 2007 es va promulgar l'Ordre que regula les especificacions de la base de 
dades nacional de subvencions.

Amb la nova Ordenança l'Ajuntament s'adhereix novament al model que presenta la Diputació 
de Barcelona,  que recull  aquestes modificacions i  millora tècnicament l'anterior,  que inclou 
referències  en  l'articulat  del  Reglament  que  desenvolupa  la  Llei  de  subvencions.  Les 
modificacions  repercutiran  en  una  major  transparència,  més  informació  i  s'estableixen  les 
bases,  els  criteris  generals,  els  criteris  específics  i  molta  més  informació  envers  les 
subvencions municipals.

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup vota a favor, perquè si  
és  una Ordenança  de tipus  general,  que  proposa  la  Diputació,  probablement  aquesta  ha 
estudiat àmpliament tots els seus apartats.
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Vol fer una petita observació en un tema. L'Ajuntament té un Reglament de subvencions i 
l'Ordenança antiga preveu que les subvencions s'atorguin a entitats i associacions d'àmbit local 
inscrites en un registre. Aquest any s'han atorgat subvencions a algunes entitats, que no són 
d'àmbit local, per les raons que siguin, però alguna entitat que és d'àmbit comarcal o que està 
en un altre municipi, concretament en la llista consta que es van atorgar dues subvencions 
d'aquestes característiques. Haurien de veure o saber si això és possible. Suposa que està 
inclòs, però en tot cas si es tenen moltes Ordenances i molts articles d'Ordenances, molts 
registres d'entitats i molts àmbits locals i quan és el moment d'atorgar les subvencions, i el 
NOPP no diu que no s'atorguin, no diu pas que no s'hagi de fer si ni ha una necessitat clara, o 
s'ha de cobrir  un dèficit,  però s'ha de tenir  en compte que la  pràctica diària  no entra en 
contradicció amb l'Ordenança aprovada. Només comenta aquesta observació, en tot cas, el 
NOPP vota a favor.

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup vota a favor, ja que es 
tracta d'una Ordenança general, és un model facilitat, que representa una millora del que es 
tenia fins ara i que recull una sèrie de punts, que han canviat al llarg del temps i entén que farà 
la seva funció i millorarà el model actual.

La regidora de Participació Ciutadana i Ciutadania, la senyora Garcia, respon que a la pàgina 8 
de les Ordenances, l'article 15 explica quina és la concessió directa, que diu:

“Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la 

concurrència competitiva ni la publicitat, en els següents casos:

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acre-

ditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres deguda-

ment justificades que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant con-

currència competitiva.”

Aquestes subvencions a les quals fa referència la senyora Martí, estarien incloses dintre d'una 
concessió directa i a més estan consignades nominativament en el pressupost municipal.

La presidència explica que en el pressupost de 2011 s'aplica ja aquesta Ordenança, i preveu 
les subvencions directes que s'atorguen a les entitats.

Tots els grups voten a favor. Per tant i,

Atès que la Disposició transitòria primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de  
subvencions establia que en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor s’havia de  
procedir  a  l’adequació  de  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  al  règim  jurídic  
d’aquesta Disposició, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió celebrada el 3 de març de  
2005 l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Parets del Vallès adherint-se  
al model de l’Ordenança general de subvencions formulat per la Diputació de Barcelona.

Atès que amb posterioritat s’ha aprovat el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova  
el  Reglament  de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre,  general  de subvencions i l'Ordre 
EHA/875/2007, de 29 de març, que determina el contingut i especificacions tècniques de la  
informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, la Diputació de  
Barcelona  ha  fet  l’adequació  normativa  corresponent  al  model  d’Ordenança  i  que  en  
concordança es presenta per a la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament.

Atès el que disposen els articles 60 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis  
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dels ens locals en relació amb el procediment per l’aprovació de les ordenances.

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,

ACORDA:

1. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de  
Parets del Vallès proposada com a model per la Diputació de Barcelona.

2. Sotmetre aquest  acord,  juntament  amb el  projecte  de la  norma a  informació  pública  
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de  
la Generalitat, en un dels mitjans de comunicació de major difusió, i en el tauler d’anuncis de  
l’Ajuntament per un termini de trenta dies. Transcorregut el termini si no s’han presentat  
reclamacions o al·legacions aquest acord esdevindrà definitiu.
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Annex

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

1. Objecte 

Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Parets del Vallés a l’empara  
del  que  estableix  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions  (LGS d’ara  en 
endavant), i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(RLGS d’ara en endavant).

2. Concepte de subvenció

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per 
l’Ajuntament o entitats que en depenen, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els  
requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un 
projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per 
efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès que el beneficiari haurà de complir  
les obligacions materials i formals que es derivin.

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’u-
na activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

3. Àmbit d’aplicació subjectiu

Aquesta Ordenança serà d’aplicació a les subvencions concedides per l’Ajuntament de Parets del 
Vallés, els seus Organismes Autònoms i altres ens dependents, que siguin finançats íntegrament per 
l’Ajuntament.

Els Organismes Autònoms i els altres ens dependents de l’Ajuntament, podran atorgar subvencions 
quan així s’hagi previst en els seus estatuts; altrament, serà necessari que ho autoritzi l’ Ajuntament.

4. Supòsits exclosos

1. Aquesta Ordenança no serà d’aplicació en els següents casos:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

b) Les cessions d’ús de béns immobles a entitats públiques o privades.

c) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
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d) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic que les rep com a contra-
prestació del funcionament del Servei i/o per mantenir el principi d’equilibri econòmic.

e) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de ca-
ràcter social.

f) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament actuï 
com a simple intermediari.

g) Aportacions de l’Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels ens 
receptors: consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc. en les quals està 
representat l’Ajuntament i als quals, anualment es fan aportacions econòmiques per 
finançar els seus pressupostos.

h) Aportacions dineràries en forma de quotes a favor de les associacions a què es refe-
reix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

i) Ajuts econòmics als grups polítics representats a l’Ajuntament per atendre les seves 
despeses de funcionament. 

j) Quotes abonades a entitats que amb caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus 
que sigui, s’hagin constituït amb qualsevol àmbit geogràfic, i de les que l’Ajuntament 
en formi part com a soci.  

k) Aquells altres previstos a la LGS i al RLGS.

2. La present Ordenança només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent 
normativa específica, en els següents casos:

a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d’altres administracions 
públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l’Ad-
ministració que financi, totalment o parcialment, la subvenció.

En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, serà 
d’aplicació aquesta Ordenança.

b) Subvencions imposades en virtut  de norma legal,  que es regiran en primer lloc per 
aquesta.

5. Règim jurídic

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Regla-
ment de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

b) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local (arts. 25 i 72 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i arts. 40, 189.2. i 
214.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós aprovat pel RD. Le-
gislatiu 2/2004, de 5 de març) (d’ara en  endavant LRHL).

c) La legislació de la Comunitat Autònoma (arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya), i (arts. 118 a 129 del Reglament d’obres, ac-
tivitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny).
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d) Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial De-
cret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).

e) L’Ordenança de subvencions.

f) Les Bases d’Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigents en el moment de la con-
cessió. 

6. Caràcter de les subvencions

1. Les subvencions regulades per la present Ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, 
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció 
d’altres subvencions en anys posteriors (salvat que s’hagin concedit amb el caràcter de 
despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.

2. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a què es 
condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament 
inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de conces-
sió.

3. En qualsevol cas, l’Ajuntament i  les entitats que en depenen quedaran exemptes de 
qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les ac-
tuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

7. Finalitat de les subvencions

1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d’interès públic o social.

2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:

a) Promoció de la cultura, esport, educació, assistència social, atencions benèfiques, en-
tre d’altres, en l’àmbit territorial del Municipi.

b) Assistència i cooperació amb altres ens locals de la Província o amb altres ens dife-
renciats amb personalitat pròpia.

c) Finançament d’obres o actuacions, dintre de la Província, que siguin  competència de 
l’Ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals de 
la Província.

d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats 
públiques, encara que sigui fora del territori de la Província i de l’Estat Espanyol.

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les.
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TÍTOL II

PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS

8. Principis generals

La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança s’efectuarà d’acord amb els 
següents principis:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Administració atorgant.
c) Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

9. Quantia de les subvencions

1. L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finali -
tat per altres entitats públiques o privades, no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat 
subvencionada.

2. Les subvencions no han d’excedir, normalment, del 50 % del cost de l’activitat a que s’apli-
quin. En cas de que s’excedeixi aquest límit, s’haurà de justificar a l’expedient. 

10. Consignació pressupostària

1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat d’aquestes 
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

2. En la tramesa de l’expedient a la Intervenció per al seu informe, s’haurà de confeccionar 
el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió. La seva fiscalit-
zació es farà d’acord amb el que s’hagi establert en les Bases d’Execució del Pressupost. 

11. Formes d’atorgament de les subvencions

1. Les subvencions regulades en aquesta Ordenança es podran concedir mitjançant con-
currència competitiva o bé de forma directa.

2. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.

12. Concessió mitjançant concurrència competitiva

1. Conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i  
publicar les  corresponents Bases Reguladores.

2. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les Bases Reguladores 
per les quals es regeixi el procediment de concessió de la subvenció. 

3. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol-
licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a fa-
vor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les Bases Regula-
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dores i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valo -
ració fixats a les pròpies Bases.

4. L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de 
selecció o no esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent aplica-
ció pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions 
per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

5. Es crearà un òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la composició del qual  
s’haurà de determinar en les Bases Reguladores, i el seu president formularà la proposta 
de concessió. 

L’òrgan col·legiat estarà integrat per un representant de l’Alcalde; pel Regidor que atorgui 
la subvenció  o persona en qui  delegui.  A través de les Bases Reguladores es podrà 
incrementar el nombre de components d’aquest òrgan col·legiat. 

13. Bases Reguladores 

1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva 
s’hauran d’aprovar les corresponents Bases Reguladores, que s’aprovaran conjuntament o 
prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança.

2. Aquestes Bases podran tenir una vigència limitada o indefinida en el temps, de forma que 
s’apliquin només a una única convocatòria o a vàries bé d’un mateix any o d’anys poste-
riors.

En qualsevol cas, abans de la seva aprovació s’hauran de sotmetre preceptivament al trà-
mit d’informe previ per part de la Intervenció.

3. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província un anunci del contingut de les Bases, en 
la forma prevista en l’article 124.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Lo-
cals. 

4. El contingut de les Bases Reguladores serà, com a mínim, el següent:

a) Objecte de la subvenció, definint el període en què s’executarà l’activitat per la qual es 
sol·licita la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los. 

c) Especificació del procediment de concessió.

d) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i en el seu cas la seva ponderació.

e) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s’imputa l’import 
de la subvenció.

f) Import màxim individualitzat de les subvencions o criteris per a la seva determinació, i  
percentatge d’aquestes respecte al cost de l’activitat subvencionada.

g) Composició de l’òrgan competent per l’ordenació, instrucció i resolució del procediment 
de concessió, d’acord amb el que es preveu a l’article 12 d’aquesta Ordenança.

h) Termini i forma de justificar l’aplicació dels fons a l’activitat subvencionada, d’entre les 
previstes a l’article 23 d’aquesta Ordenança. En el cas de justificació per mòduls, caldrà 
indicar la unitat física de mesura de l’activitat així com l’import unitari del mòdul.

i) Mesures de garantia que es consideri precís constituir, si s’escau.
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j) Forma de pagament i en el seu cas possibilitat d’efectuar pagaments parcials.

k) Possibilitat, o no, de comptabilitzar altres subvencions o ingressos amb la mateixa fina-
litat.

l) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir dels tres mesos des de la finalització 
del termini de presentació de sol·licituds.

m) Obligatorietat que en la sol·licitud consti un pronunciament exprés del sol·licitant res-
pecte l’autorització o negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament ob-
tingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i  
amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics .

n) Obligatorietat que en l’activitat subvencionada figuri la col·laboració o el logotip de l’A-
juntament, en els termes establerts en les bases reguladores .

14. Convocatòria

1. El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici mitjançant convocatòria 
aprovada per l’òrgan competent de forma conjunta o posterior a les Bases Reguladores.

2. En els casos en que s’aprovi posteriorment a les Bases Reguladores, serà objecte de la cor-
responent publicitat al Butlletí Oficial de la Província i tindrà necessàriament el següent con-
tingut:

a) Indicació de l’aprovació de les Bases específiques i el diari oficial on s’han publicat.

b) Quantia total màxima de les subvencions i aplicació pressupostària on s’imputa l’im-
port de la subvenció.

c) Objecte condicions i finalitat de la subvenció.

d) Indicació de que la concessió és per concurrència competitiva.

e) Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los.

f) Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.

g) Termini de presentació de sol·licituds.

h) Termini de resolució i notificació.

i) Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.

j) Possibilitat de reformulació, si s’escau.

k) Recursos contra la resolució.

l) Criteris de valoració de les sol·licituds.

m) Mitjans de notificació o publicació.

3. Quan la seva aprovació es faci de forma simultània  amb les Bases Reguladores, el seu 
anunci es farà de forma conjunta amb el d’aquestes, i no serà necessari que tingui el contin-
gut indicat a l’apartat anterior. 
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15. Concessió directa

1. Les subvencions podran atorgar-se directament, no essent preceptives ni la concurrència compe-
titiva ni la publicitat, en els següents casos:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o 
en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.

b) Subvencions, l’atorgament o la quantia de les quals, vingui imposada a l’Administració per 
una norma de rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès 
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

2. Per a concedir una subvenció de forma directa, serà necessària la incoació d’un expedient que 
contingui com a mínim els següents documents:

a) Sol·licitud del beneficiari.

b) Memòria explicativa de l’activitat objecte de la subvenció i pressupost dels ingressos i 
despeses vinculades a la seva execució. 

c) Informe del gestor en el qual consti que de la informació que obra en el seu poder es 
desprèn que el beneficiari compleix tots els requisits necessaris per accedir a la sub-
venció, així com que concorre algun dels supòsits previstos a l’article 15 d’aquesta 
Ordenança.

d) Termini per a justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del  
compliment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin, d’entre les que 
es preveuen a l’article 23 d’aquesta Ordenança.

e) Possibilitat d’efectuar pagament a compte o anticipats i, en el seu cas, garanties que 
hauran d’aportar els beneficiaris.

f) Indicació de la seva compatibilitat amb l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a 
la mateixa finalitat procedents de qualsevol entitat pública o privada, nacional o inter-
nacional. Si es declara aquesta compatibilitat, obligació d’incloure en la documentació 
justificativa una relació de totes les despeses i ingressos corresponents a l’activitat 
subvencionada.

3. Són subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les Entitats Locals, aquelles que 
el seu objecte, dotació pressupostària i beneficiari, apareguin determinats expressament a l’estat 
de despeses del pressupost. 

Els  acords  administratius  o  els  convenis  seran  l’instrument  habitual  per  a  canalitzar  les 
subvencions previstes nominativament als Pressupostos de les corporacions locals.

El procediment per a la seva concessió s’iniciarà d’ofici pel centre gestor del crèdit pressupostari 
al que s’imputa la subvenció, o a instància de l’interessat, i  finalitzarà amb la resolució de la 
concessió o el conveni.

El  corresponent  conveni  o,  en  el  seu  cas,  la  resolució  de  concessió,  haurà  d’incloure  els 
següents extrems:

a) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacio-
nals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
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b) Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar pagaments anticipats 
que, en el seu cas, hauran d’aportar els beneficiaris.

c) Termini per justificar la subvenció i forma de justificació per part del beneficiari del compli -
ment de la finalitat i de l’aplicació dels fons que es concedeixin. 

16. Sol·licituds

Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari,   en la qual 
s’haurà de fer constar el següent:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho fa.

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb expressió del seu DNI, NIE o NIF).

c) Memòria de l’obra o activitat a subvencionar. Quan l’objecte de la subvenció sol·licita-
da sigui el finançament general indiferenciat de les activitats del beneficiari, s’adjunta-
rà una memòria de les activitats a realitzar al llarg de l’any pel qual es sol·licita la sub-
venció i es justificarà la necessitat de la subvenció.

d) Pressupost total de les despeses previstes.

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits.

h) Dades bancàries on,  si  és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir 
l’import de la subvenció.

i) Declaració responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.

j)  La sol·licitud contindrà un pronunciament exprés del sol·licitant respecte l’autorització 
o negativa per tal que en el cas de resultar beneficiari, l’Ajuntament obtingui de forma 
directa l’acreditació d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Se-
guretat Social a través de certificats telemàtics.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds,  o es consideri  necessari  ampliar la 
informació,  es podrà donar als sol·licitants un termini,  que no podrà excedir  de 10 dies,  per 
solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. En cas de concurs, el termini 
haurà de ser igual per a tots els concursants afectats.

17. Re  solució de la concessió  

1. Seran competents per  resoldre les sol·licituds de subvencions els òrgans que tinguin 
competència segons la normativa sobre “delegació de competències o atribucions d’òr-
gans de l’Ajuntament , diferents del Ple”, vigent en el moment de la seva concessió. 

2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en 3 mesos a comptar 
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, o des de la data de presen-
tació de la sol·licitud en el cas de la concessió directa, i la manca de resolució, dins d’a-
quest termini, tindrà caràcter de desestimació.
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3. Abans de la seva aprovació les resolucions de concessió s’hauran de sotmetre precepti-
vament al tràmit d’informe previ per part de la Intervenció.

4. No podran concedir-se subvencions per import superior al que es determini a la convoca-
tòria.

18. Publicitat

1.  En el Butlletí Oficial de la Província es publicaran, durant el mes següent de cada tri -
mestre natural, les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.

2.  La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació 
tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva 
publicació en els termes establerts a l’apartat 1, d’acord amb el que es preveu a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret 
que les Bases Reguladores indiquin una altra cosa.

3.  No serà necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els següents casos:

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general ini-
cial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin impo-
sats per una norma amb rang legal.

c) Quan l’import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui 
de quantia inferior a 3.000 €. En aquest supòsit s’hauran d’anunciar en el taulell  
d’anuncis de l’Ajuntament o entitat subvencionadora o a la seva seu electrònica, 
amb la mateixa periodicitat prevista al punt 1 anterior i, a més, les Bases Regulado-
res, el conveni o la resolució de concessió podran preveure altres procediments de 
publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l’objecte de la subven-
ció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i 
familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, 
de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de da-
des de caràcter personal, i sempre i quan l’excepció a la publicitat assenyalada a 
l’apartat 1 s’hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

19. Obligacions dels beneficiaris

A més de les obligacions assenyalades a l’art. 14 de la LGS, s’haurà de tenir en compte:

a) Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats que en depe-
nen, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

L’incompliment  d’aquests  principis  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

b) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la  
Seguretat Social.
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c) Els beneficiaris que tinguin un conveni de regularització de deutes en vigor i estiguin al cor-
rent de pagament dels terminis, es considerarà que estan al corrent de les seves obligacions 
financeres amb l’Ajuntament. 

d) Les associacions i fundacions per poder ser beneficiàries de subvencions hauran d’estar ins-
crites en el corresponent registre oficial.

e) En les subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les ONG hauran d’es-
tar inscrites en els registres públics corresponents. 

f) Els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencio-
nada per l’Ajuntament, a excepció d’activitats en les quals no s’elabori documentació o pro-
grama imprès. 

g) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament.

h) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de con-
servar per un període no inferior als 6 anys.

20. Acceptació

1. Per a l’efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s’ha concedit, 
siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en la forma i termini que assenyalin les Bases 
Reguladores o l’acord de concessió.

Si el beneficiari no presentés la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves 
respecte a aquesta, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini per 
a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció.

2. Les bases reguladores podran preveure la possibilitat que l’acceptació s’entengui efectuada de 
forma tàcita, pel fet del transcurs d’un determinat termini de temps sense que el beneficiari hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. 

3. En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, l’acceptació s’entendrà efectuada la 
signatura del mateix per part del beneficiari.

4. Sempre requeriran acceptació expressa aquelles subvencions no formalitzades en un conveni i 
en les que s’hagin d’efectuar pagaments anticipats.

21. Pagament de la subvenció

1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justifi -
cacions de l’activitat subvencionada. 

2. Es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de 
l’obra o activitat efectuada.

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos pun-
tuals que s’hauran d’explicitar en les Bases Reguladores o en l’acte de concessió. En aquest cas el  
termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi establert a les corresponents Bases Regula-
dores o a l’acte de concessió.
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4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als per -
ceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat subvencionada i que es compleixen 
els objectius de la subvenció.

5. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

22. Acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la seguretat social

1. No es podrà efectuar cap pagament si no consta acreditat fefaentment que el beneficiari es troba 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb els ar-
ticles 18 i ss. del RLGS.

2. No obstant, en aquelles subvencions en les que la quantia a atorgar a cada beneficiari no superi  
en la convocatòria l’import de 3.000 euros, tal com es preveu en l’apartat 4 de l’article 24 RLGS, 
es podrà substituir aquesta acreditació per una declaració responsable. 

En aquests casos, es considerarà que la declaració responsable presentada amb la sol·licitud, té 
una validesa màxima de sis mesos des de la seva emissió, de forma que no caldrà presentar-ne 
una de nova mentre aquest termini no hagi expirat.

3. Prèvia petició del centre gestor de les subvencions, la Intervenció podrà subministrar informació 
sobre l’estat de deutes del beneficiari vers l’Ajuntament. 

23. Justificació

1. La justificació de les subvencions per part del beneficiari tindrà l’estructura i abast que es determini  
en les corresponents Bases Reguladores o acte de concessió, i es podrà efectuar mitjançant les mo-
dalitats que es relacionen a continuació:

a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la  despesa per subvencions   
concedides per un import superior als 3.000 €, que contindrà:

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els ins-
truments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitza-
des i els resultats obtinguts.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut esta-
blert en l’article 72.2 del RLGS. 

b) Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:  

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments 
reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades i els resultats obtin-
guts.

2) Informe d’auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, amb 
l’abast que es determini en les Bases Reguladores de la subvenció.

3) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mí-
nim previst a l’art. 74.5 del  RLGS, així com amb aquell contingut addicional previst a les 
Bases Reguladores de la subvenció. 
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c) Compte justificatiu simplificat per subvencions concedides per un import de fins a   
3.000 €, que contindrà:

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els ins-
truments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitza-
des i els resultats obtinguts.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut esta-
blert en l’article 75.2 del RLGS. 

d) Mòduls, que contindrà:  

1) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els ins-
truments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitza-
des i els resultats obtinguts.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut esta-
blert en l’article 78 del RLGS. 

e) Presentació d’estats comptables:   

1. Tindran el contingut i abast previst a l’art. 80 del RLGS 

2. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui quin sigui el percen-
tatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l’entitat, aquesta haurà de presentar com a 
justificant els estats comptables corresponents a l’exercici a què es refereixi la subvenció.

3. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al que s’indiqui en els  
instruments reguladors de la concessió de la subvenció.

b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

c) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o d’altres determinats en 
els instruments reguladors de la concessió de la subvenció, hauran de reunir tots els re-
quisits legals exigibles, i seran originals llevat que els esmentats instruments permetin la 
presentació de fotocòpies compulsades.

d) Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà còpia de la cor-
responent escriptura.

4. Quan el beneficiari sigui una Administració Pública, i tant si la subvenció s’ha destinat a finançar in-
versions o activitats, es podrà acceptar com a justificació una certificació acreditativa de les despeses 
efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb 
el model normalitzat aprovat a tal efecte, quedant els justificants concrets a disposició de l’Ajuntament 
per al seu examen, si es considerés oportú.

24. Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança, aquelles 
que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn en 
el termini establert per les diferents Bases Reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost 
podrà ser superior al valor de mercat.
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2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases Reguladores de les subvencions, 
es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acaba-
ment del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 € en el cas de cost per  
execució d’obra, o de 12.000 € en el cas de subministrament de bens d’equip o prestació de ser -
veis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, 
tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les des-
peses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o 
el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la 
sol·licitud  de  la  subvenció,  s’ha  de  fer  d’acord  amb criteris  d’eficiència  i  economia,  i  s’ha  de 
justificar expressament en una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta 
econòmica més avantatjosa.

4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s’han de seguir  
les regles següents:

a) Les Bases Reguladores han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els 
béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el qual no pot ser inferior a cinc  
anys, en el cas de béns inscribibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.

En el cas de béns inscribibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar  
en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, aspectes que han de ser objecte 
d’inscripció en el registre públic corresponent.

b) L’incompliment de l’obligació d’afectació referida en el paràgraf anterior, que es produeix en 
tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de reintegrament, en els termes que  
estableix el capítol II del títol II de la LGS, i aquest quedarà subjecte al pagament del reinte-
grament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que fos un tercer protegit per la fe pública regis-
tral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb bona fe i títol just o en un establiment mercantil o 
industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.

5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat anterior quan:

a) Si, tractant-se de béns no inscribibles en un registre públic, són substituïts per altres que ser-
veixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i aquest 
ús es mantingui fins a completar el període establert, sempre que la substitució hagi estat au-
toritzada per l’Ajuntament  o l’entitat concedent.

b) Si tractant-se de béns inscribibles en un registre públic, el canvi d’afectació, alienació o grava-
men és autoritzat per l’Ajuntament  o l’entitat concedent. En aquest cas, l’adquiridor assumeix 
l’obligació d’afectació dels béns pel període restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obliga-
ció, del reintegrament de la subvenció.

6. Les Bases Reguladores de les subvencions han d’establir, si s’escau, les regles especials que es 
considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràc-
ter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:

a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
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b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment ac-
ceptades.

c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i 
registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvenciona-
da, i són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així ho 
prevegin les Bases Reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària po-
den ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa reguladora de la subvenció.

En cap cas són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.

8. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera 
efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

9. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la part que raonable-
ment correspongui, d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, 
en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es 
du a terme l’activitat.

25. Comprovació de les justificacions

1. L’ òrgan atorgant de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els ter-
minis fixats i les comprovarà formalment, i podran requerir al beneficiari perquè esmeni defec-
tes, completi la documentació o ampliï la informació. 

2. En el cas de justificació mitjançant compte justificatiu simplificat, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75.3 del RLGS, comprovarà els justificants que estimi oportuns per tal d’obte-
nir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció,  tot requerint al beneficiari 
per que els aporti.

3. El centre gestor podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, uti-
litzant els criteris assenyalats a l’art. 33 de la LGS.

4. El centre gestor podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat subvenciona-
da, ja sigui mitjançant personal propi, o bé, a través d’empreses contractades a l’efecte.

5. La Intervenció determinarà el procediment de fiscalització i els criteris de control de les jus-
tificacions de les subvencions atorgades per l’Ajuntament.

26. Subcontractació d’activitats subvencionades

El beneficiari de subvencions per activitats podrà subcontractar l’execució total o parcial de l’activitat  
que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat  amb el que preveu l’art.  29 de la LGS i  
l’article 68 del RLGS.
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TÍTOL III

INVALIDESA, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS 

27. Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:

a) Les indicades a l’art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Ad-
ministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.

2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les demés infraccions de l’ordenament jurí-
dic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l’art. 63 
de la Llei 30/1992 esmentada.

3. La tramitació i declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposen l’art. 36 de la LGS i els articles 102 
i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  
del Procediment Administratiu Comú.

28. Modificacions de la resolució de concessió

1. Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, l’import, l’ac-
tivitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i 
es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció.

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o apor -
tacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l’Ajuntament superin el cost 
total de l’obra o de l’activitat subvencionada o aquell percentatge que s’hagi fixat en les Bases 
Reguladores.

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses 
subvencionables previstes a les Bases Reguladores o en el conveni que les reguli.

2. Així mateix, quan es consideri oportú, es podrà concedir una pròrroga del termini de pre-
sentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, la qual s’haurà d’aprovar 
abans de la finalització del termini inicial. 

3. Les pròrrogues dels terminis d’execució i/o justificació que eventualment poguessin con-
cedir-se, no podran superar la meitat del termini inicial. 

4. En el  supòsit  de les modificacions tramitades d’ofici  serà necessari  efectuar el  tràmit 
d’audiència prèvia del beneficiari per un període de 10 dies.

5. El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat de la càrrega a que es trobi  
sotmesa aquella, i amb la pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’ac -
tivitat subvencionada o al seu cobrament. En el cas de subvencions ja satisfetes, el beneficiari ha 
de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

6. Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels mateixos 
mitjans utilitzats per a la concessió inicial.

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.org - info@parets.org oac@parets.org oac@parets.org



29. Reintegrament de subvencions ja satisfetes

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’a-
questa sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés. Així ma-
teix, estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condi-
cions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompli-
ment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de 
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprova-
ció i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

2. El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals so-
bre procediments administratius aplicables a l’Ajuntament .

3. El procediment de reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord exprés de l'òrgan competent, bé 
per iniciativa pròpia o bé com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres 
òrgans, per denúncia o a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Interven-
ció, i ha d'indicar la causa que determini el seu inici, les obligacions incompletes pel beneficia-
ri i l'import de la subvenció afectat.

4. En la tramitació del procediment s'ha de garantir, en tot cas, el dret d'audiència de l'interessat, 
mitjançant la notificació de la resolució d'inici i la concessió d'un termini de 15 dies per tal que 
al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents.

5. La resolució del procediment de reintegrament ha d'identificar l'obligat a la devolució, les obli-
gacions incompletes acreditades, la causa de reintegrament que concorre entre les previstes 
a l'article 37 de la LGS i l'import de la subvenció a reintegrar juntament amb la liquidació dels 
interessos de demora.

6. Els interessos de demora, es calcularan segons els tipus d’interès legal incrementats en un 
25%, meritats des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.

7. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de  
12 mesos, des de la data de l'acord d'iniciació, sens perjudici de les possibilitats generals 
d'ampliació o suspensió que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

8. El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa produeix la cadu-
citat del procediment, sens perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense 
que es consideri interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a la finalització 
del termini esmentat.

9. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions exhaureixen la via ad-
ministrativa.

10.  La resolució es notificarà a l’interessat, requerint-lo per a realitzar el reintegrament correspo-
nent en el termini i forma previstos al Reglament General de Recaptació.

11. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període d’ingrés en via vo-
luntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s’ingressessin 
dins d’aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d’acord amb 
el Reglament General de Recaptació i a través de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

12. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen 
els arts. 36 a 43 de la LGS, i  art. 91 a 101 del RLGS.
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TÍTOL IV

INFRACCIONS,  SANCIONS  ADMINISTRATIVES  I  RESPONSABILITATS  EN  MATÈRIA  DE 
SUBVENCIONS 

30. Concepte d’infracció

Als  efectes  de  la  present  Ordenança,  constitueix  infracció  administrativa  en  matèria  de  les 
subvencions atorgades per aquesta Corporació, les accions o omissions tipificades a la Llei General 
de Subvencions, les quals seran sancionades, fins i tot, a títol de simple negligència.

31. Responsables

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions,  aquells que es 
determinen a l’article 53 de la LGS que, per acció o omissió, incorrin en els supòsits tipificats com 
infraccions en els articles 56 i següents de la LGS.

32. Supòsits de no responsabilitat

Les accions u omissions tipificades com infraccions administratives en matèria de subvencions no 
donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa, en els supòsits següents:

a) Quan siguin realitzades per qui no tingui capacitat d’obrar.

b) En cas de força major.

c) Quan es derivi d’una decisió col·lectiva d’un òrgan col·legiat i el presumpte infractor hagués 
votat en contra o no hagués assistit a la reunió en que es va adoptar.

33. Conducta delictiva

En el cas de què una conducta pogués ser constitutiva d’un delicte, l’Ajuntament passarà el tant de 
culpa  a  la  jurisdicció  competent  i  s’abstindrà  de  continuar  el  procediment  sancionador  fins  que 
l’autoritat no dicti sentència ferma, es produeixi el sobreseïment o arxiu de la causa, o la devolució de  
l’expedient pel Ministeri Fiscal.

La pena imposada per l’autoritat judicial, exclourà la imposició de sanció administrativa.

34. Classes d’infraccions

1. Les infraccions en matèria de subvencions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus les tipificades a l‘article 56 de la LGS.

3. Són infraccions greus les tipificades a l’article 57 de la LGS.

4. Són infraccions molt greus les tipificades a l’article 58 de la LGS.
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35. Classes de sancions

1. Les sancions per infracció administrativa en matèria de subvencions es materialitzaran sem-
pre mitjançant una sanció pecuniària i quan procedeixi, una no pecuniària.

2. La sanció pecuniària podrà consistir en una sanció fixa o proporcional i s’aplicarà sobre la 
quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 

La sanció proporcional pot arribar a ser del triple de la quantitat esmentada en aquest apartat. 

En qualsevol cas, les sancions sempre seran independents de l’obligació de reintegrament.

3. Les sancions no pecuniàries, només es podran imposar en cas d’infracció greu o molt greu, i 
per un termini màxim de tres i cinc anys, respectivament. Aquestes sancions podent consistir  
en:

a) Pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes o avals de qualsevol de les Adminis-
tracions Públiques.

b) Pèrdua de la possibilitat d’actuar com entitat col·laboradora.

c) Prohibició de contractar amb les Administracions Públiques.

4. Les sancions per infraccions lleus seran les previstes a l’article 61 de la LGS.

5. Les sancions per infraccions greus seran les previstes a l’article 62 de la LGS.

6. Les sancions per infraccions molt greus seran les previstes a l’article 63 de la LGS.

7. En el cas de sancions pecuniàries sempre s’aplicaran les quanties màximes fixades a l’article 
59 de la LGS.

36. Graduació de les sancions

Les sancions per infracció en matèria de subvencions es graduaran, en cadascun dels casos, en els  
termes de l’article 60 de la LGS i atenent als criteris següents:

a) Reincidència.

b) Resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control.

c) Utilització de medis fraudulents en la comissió d’infraccions.

d) Ocultar a l’Administració de les dades necessàries per a verificar l’aplicació de la subvenció 
rebuda.

e) Retard en el compliment de les obligacions formals.

37. Prescripció

1. Les infraccions prescriuran en el termini de 4 anys des del dia en què la infracció s’hagués co-
mès.

2. Les sancions prescriuran als quatre anys a comptar des del dia següent a aquell en què la resolu-
ció que va imposar la sanció hagués adquirit fermesa.

3. La prescripció de la sanció i de la infracció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que pugui ser sol·lici -
tada la seva declaració per l’interessat.
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4. El termini de prescripció es podrà interrompre en el supòsits previstos a l’article 132 de la Llei  
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-
ment Administratiu Comú.

38. Procediment

1. No podrà imposar-se sanció si no és en virtut d’un procediment, en el qual es garantirà, en tot cas,  
l’audiència a l’interessat i que serà tramitat conforme el que disposa el Capítol Segon, del Títol IX, de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/1999, reguladora del Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. El procediment s’iniciarà d’ofici.

3. Els acords d’imposició de sancions posen fi a la via administrativa.

39. Responsabilitat i extinció de la responsabilitat

1. Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars de les entitats 
a que es refereix l’article 11.3 de la LGS, en proporció a les seves participacions, i en els termes de 
l’article 69.1 de la LGS.

2. Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les societats mercantils 
o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en els termes dels punts 2, 3 
i 4 de l’article 69 de la LGS.

3. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel seu pagament; per compliment de la 
sanció, per prescripció o per mort del beneficiari.

40. Responsabilitat administrativa, comptable i penal

1. La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l’art. 176 i 
següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

2. Les responsabilitats comptable i penal s’exigiran pels òrgans competents de conformitat a la 
normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es 
disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 309).

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.-

Els  preceptes  d’aquesta  Ordenança  que,  per  sistema,  incorporen o reprodueixen  aspectes de  la 
normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l’Ajuntament o els seus organismes, 
s’entén que són automàticament modificats en el  moment en què se’n produeixi  la modificació o 
derogació de la normativa esmentada.

En el supòsit de modificació normativa, continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o 
permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no 
hi hagi adaptació expressa d’aquesta Ordenança.
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Segona.-

L’atorgament de premis de qualsevol naturalesa, s’haurà d’ajustar al contingut d’aquesta Ordenança, 
llevat en aquells aspectes en els què per l’especial naturalesa de les subvencions, no resulti aplicable.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.-

Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, 
els  serà  d’aplicació  els  acords  adoptats  en  el  moment  del  seu  inici.  A aquests  efectes,  en  els 
expedients  de  concessió  per  concurrència  competitiva,  s’entendrà  que  estan  iniciats  aquells 
expedients en que s’haguessin publicat les Bases Reguladores. En el cas d’expedients de concessió 
directa, el moment d’inici es determinarà per la seva data d’aprovació. 

Segona.- 

En compliment d’allò previst a l’article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans  als  serveis  públics,  l’Ajuntament  promourà  en  l’exercici  de  la  seva  activitat 
subvencionadora, l’ús de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que permetin als 
interessats exercir els seus drets i complir amb les seves obligacions a través d’aquests mitjans amb 
plenes garanties i amb compliment dels requisits previstos per a cada procediment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única.-

Queden sense efecte totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al contingut d’aquesta  
Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- 

En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança, s’estarà al que disposin les Bases d’Execució del  
Pressupost de l’Ajuntament de l’any corresponent i la normativa sobre delegació de competències i 
atribució dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Parets del  Vallés,  vigent en el moment de la 
concessió.

Segona.-

La present  Ordenança   de  subvencions,  aprovada inicialment  pel  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió 
celebrada  el  11  de  novembre  de  2010,  i  que  ha  quedat  definitivament  aprovada  en 
data ........................................., regirà a partir del dia següent a la publicació del seu text íntegre al  
Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.
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5. Precs i preguntes

5.1. Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor del NOPP, el senyor Rodríguez, i exposa que 
seria important que es desenvolupés un carril bici. És una proposta que surt moltes vegades a 
les eleccions, i espera que es realitzi de forma operativa i que sigui una alternativa no només 
com a pràctica  de l'esport,  sinó  una  alternativa  de viabilitat  i  de  desplaçament  dintre  del 
municipi.

El NOPP no entén algunes actuacions concretes i alguns projectes urbanístics, els quals no 
tenen en compte aquestes circumstàncies o el fet de crear una xarxa que comuniqui tot el 
municipi. No entén que es faci a Vila Parietes un carril bici que acaba en un precipici. Tampoc 
no entén que alguns carrils bici es pintin i es decorin molt bé i que acabin fent-se malbé sense 
que hi hagi una relació amb altres espais.

Prega  que  es  faci  algun  tipus  d'accés  alternatiu  dintre  de  l'estructura  d'un  carril  bici  que 
comuniqui tot el municipi, com també en els nous accessos del davant del Lluís Piquer, tenint 
en compte que és un accés a un recinte esportiu, 

Continua explicant que hi ha un tros que és de ciment i pensava que seria la forma d'accés als 
pavellons, però no l'ha vist. El NOPP pregunta si s'ha previst potenciar els carrils bici d'una 
forma efectiva en la política municipal. Es veuen pedaços fets en un lloc i en un altre, però la 
interconnexió entre ells queda tallada en algun lloc. En el cas de la residència, arriba un carril 
bici a l'equipament, que connecta amb Gallecs, però arriba un moment que es queda tallat i no 
hi ha continuïtat.

5.2. El senyor Rodríguez, indica que han rebut queixes fonamentades en el sentit que l'Escola 
d'Adults que actualment fa un servei, d'acord amb les dades facilitades pel Consell Municipal 
Escolar de 337 persones. Hi ha una situació de saturació com en altres serveis del municipi. A 
vegades  la  saturació  és  producte  d'imprevistos  i  a  vegades  de  falta  de  planificació.  Les 
instal·lacions de l'Escola d'Adults porten molt de temps sense que hi hagi unes modificacions 
importants o una infraestructura per acollir el servei, a més tenint en compte la importància que 
té  l'educació  d'adults  dintre  d'un  món  que  cada  vegada  més  una  formació  per  ser  més 
competitius.

Aquestes dificultats s'han manifestat de diferents maneres, però no hi ha hagut una resposta 
efectiva  de  l'Ajuntament.  Pregunta  quina  previsió  i  quines  dades  hi  ha  per  a  la  creació 
necessària de la infraestructura que acolli a més persones que podrien participar en la formació 
d'adults.

5.3. El senyor Rodríguez, manifesta que el NOPP ha sabut per alguns mitjans de comunicació 
que el senyor alcalde ha estat a Madrid per gestionar la possibilitat de millorar les instal·lacions 
de l'estació de RENFE del municipi. El projecte de remodelació de l'estació és positiu com 
també tot el que sigui millorar les infraestructures del poble, però és encara més urgent la 
necessitat de desdoblament de la línia. Per això pregunta si l'alcalde ha aprofitat el viatge a 
Madrid per plantejar el tema o si hi ha alguna resposta a la urgència de desdoblament de la 
línia i si es manté algun tipus de contacte o algun tipus d'acció per part de tots els municipis que 
tenen accés a la línia de Puigcerdà de cara a mostrar la urgència del desdoblament i de cara a 
pressionar que es faci efectiva.
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5.4. El senyor Rodríguez, indica que el NOPP va preguntar per escrit sobre la utilització de la 
Marineta, i l'informe rebut diu que s'ha utilitzat d'escola de carreters 229 hores, de camp de foc 
553 hores, i per cursos, seminaris, convencions, reunions i altres activitats, un total de 196 
actes.

El NOPP creu que és important la realització d'actes i la utilització de la infraestructura de la 
Marineta per portar a terme les esmentades accions, com formació, lloc de reunions, seminaris, 
convencions, entre d'altres. El NOPP no ha dit mai que no s'utilitzés l'equipament, sinó que 
moltes vegades s'infrautilitza. La Marineta té més possibilitats de les que s'exploten i una de les 
deficiències més importants del municipi són la manca d'instal·lacions que acullin a la joventut. 
El seu grup ha proposat moltes vegades que la Marineta sigui un lloc, en què els joves tinguin 
un local per desenvolupar activitats, que podrien ser d'oci, que és una de les gran deficiències 
del municipi.

És viable fins i tot amb aquestes activitats la utilització de la Marineta per la joventut. La joventut 
necessita una resposta immediata.  La joventut en  un moment donat es va mobilitzar  per 
demanar unes instal·lacions pròpies o uns llocs d'oci en base a un grup de joves, per exemple 
proateneu. Els pares veuen que la joventut s'ha de desplaçar contínuament fora del municipi 
per realitzar activitats d'oci, i que la possibilitat de crear instal·lacions a l'antiga Iveco és d'àmbit 
privat, però es necessita una acció immediata i tenen la infraestructura per realitzar-la.

Pregunta per què no es pot utilitzar aquesta infraestructura i coordinar-la per fer-la servir ja i 
que els joves no hagin d'esperar més anys i es facin pares per poder practicar o realitzar 
activitats d'oci dins del municipi, ja que van passant els anys i els joves es fan més grans i 
continuen igual.

5.5. El senyor Rodríguez, indica que una altra qüestió relacionada amb les ordenances i que 
parlarà al proper Ple relacionat amb el pressupost és la situació de crisi actual, la necessitat 
d'estalviar, i de no tenir despeses sumptuàries. Una de les qüestions que ha cridat l'atenció al 
NOPP és per què s'ha canviat el taulell de l'entrada de l'Ajuntament, que estava en bones 
condicions,  que s'havia realitzat  no fa gaire temps,  i  que estava en unes condicions molt 
acceptables per a la seva utilització. No entén per què s'ha tret i s'ha fet un de nou, com tampoc 
que s'instal·lin unes vidrieres i unes instal·lacions noves a l'Ajuntament, tenint en compte les 
circumstàncies i la conjuntura econòmica que es pateix actualment. El ciutadà potser que no 
entengui gaire els canvis, sense que hi hagi una necessitat.

Intervé el regidor d'Educació el senyor Torio, que contesta sobre el tema de l'Escola d'Adults. 
Coincideix en el fet que hi ha una quantitat d'alumnes molt elevat. En part per què hi ha moltes 
persones que tenen interès en fer el curs de formació i amb motiu de la crisi hi ha nous 
alumnes que aprofiten que no hi ha feina per fer-los.

Explica que la  competència de les escoles d'adults recau en la  Generalitat  de Catalunya. 
L'Ajuntament  ha  insistit,  parlat,  i  negociat  amb  el  Departament  per  posar-les  a  la  seva 
disposició, ja que les instal·lacions on estan ubicades no són les més adequades per temes de 
mobilitat i accessibilitat. L'equip de govern està disposat a posar a disposició del Departament 
d'Educació de la Generalitat els terrenys, però la Generalitat ha contestat que fins que no 
acabin de construir  tots els centres d'ensenyament reglat necessaris,  la construcció de les 
escoles d'adults no són la prioritat del Departament.

La  corporació  continuarà  insistint  en  el  tema,  de  la  mateixa  manera  que  l'Ajuntament 
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aconsegueix inversions importants en centres educatius a Parets. Reitera que la competència 
directa de les escoles d'adults és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

El senyor Torio manifesta que és cert que 300 alumnes són molts alumnes, encara que també 
s'ha de tenir en compte que abans només hi havia horari de tarda, i ara també hi ha de matí. 
Molts cursos s'imparteixen de matí i d'altres de tarda.

Pel que fa al tema de la Marineta, indica que respecte a què el NOPP no havia dit mai que no 
s'utilitzava l'equipament, ha de dir que la pregunta efectuada en el seu moment pel NOPP va 
ser que a causa de la mala gestió política de l'equip de govern i la nul·la utilització de la 
Marineta,  demanen  les  dades  de  la  Marineta.  A aquesta  pregunta,  l'equip  de  govern  ha 
contestat que s'han efectuat una sèrie de cursos de carretoners, utilització del camp de foc i de 
les instal·lacions elevades, fins i tot i tenint en compte que per motius de la crisis econòmica les 
empreses han disminuït el nombre de cursos i d'activitats.

La presidència explica que pel que fa a les gestions efectuades en la Direcció General de 
Ferrocarrils  sobre  les  infraestructures,  indica  que  es  van  plantejar  les  al·legacions  de 
l'Ajuntament respecte a l'estudi informatiu del traçat de la línia R-3, com es coneix la línia de 
Barcelona - Vic - Puigcerdà.

L'Ajuntament  va  plantejar  la  necessitat  d'estudiar  les  al·legacions  en  tres  àmbits.  Es  va 
proposar una nova estació i aprofitar el desdoblament per instal·lar una plataforma i construir 
una  estació  més  moderna,  del  segle  XXI,  com diu  el  regidor  d'Urbanisme.  També es  va 
plantejar la necessitat de mantenir l'actual pont que passa per sobre del riu Tenes i altres 
elements vinculats amb l'estabilització dels terraplens en punts determinats a prop de l'estació 
que puntualment provoquen alguns petits despreniments.

La presidència continua explicant que des de l'Ajuntament s'ha manifestat reiteradament la 
necessitat i la urgència del desdoblament, però en els pressupostos del proper any no apareix, 
fet que preocupa als municipis afectats. Espera que l'addicional tercera de l'Estatut en temes 
d'infraestructures prevegi alguna adaptació de la línia. Afegeix que és una actuació necessària.

Elaboraran  un  estudi  de  les  al·legacions,  en  el  cas  de  Parets,  al·legacions  assumibles,  i 
buscaran fórmules alternatives i d'acord amb les previsions pressupostàries s'actuarà. Espera 
que l'actuació en les línies de rodalies sigui important i es porti a terme.

Respecte al tema del taulell,  creu que hi havia taules, les quals s'han reaprofitat en altres 
indrets. S'ha construït una oficina d'atenció al ciutadà més àmplia, amb noves tecnologies per 
donar un millor servei al ciutadà. És necessari ampliar les sales de l'Ajuntament, ja que aquest 
va creixent, i queda petit.

Les millores preveien una part del mobiliari i l'actuació en l'entrada ha estat mínima, ja que 
formava part de l'ordenació de tot el tema global de Can March.

La presidència indica que la resta de preguntes es contestaran per escrit.

5.6.  A continuació intervé el  regidor de CiU, el  senyor Martorell,  i  manifesta que dintre de 
l'apartat  de  precs  i  preguntes,  s'hauria  d'afegir  reclamacions,  precs  i  preguntes,  perquè 
darrerament es troba que preguntes que tenen a veure amb alguna actuació no s'acaben de 
fer. Passen els mesos i no s'acaben d'executar les actuacions. Quan l'equip de govern contesta 
les preguntes diu que es tindrà en compte i que ho faran. Per això i en to positiu CiU torna a 
plantejar una pregunta realitzada temps enrere sobre l'estat del passeig de Can Magí. En els 
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darrers temps les llambordes del terra s'han aixecat, estan mal fixades i algunes no hi són. Avui 
a hores d'ara encara continua el problema i s'ha de tenir en compte que van de cara a l'hivern i 
que és un passeig que l'utilitzen moltes persones per accedir al parc. Pregunta quan es farà 
aquesta actuació, ja que és important.

5.7. El senyor Martorell indica que referent al tema de la recollida selectiva, per la informació 
que té, dedueix que no hi ha una planificació controlada per espais o per ubicacions de la 
recollida.  Explica  que encara  que s'efectua el  servei  de recollida,  en determinades zones 
comercials, industrials o què hi ha més massificació de persones les escombraries vessen i 
queda tot tirat pel carrer. Pregunta si hi ha alguna planificació o estudi sobre el tema i si l'equip 
de govern coneix el problema a fi de minimitzar-lo de cara a les festes de Nadal.

5.8. El senyor Martorell pregunta per l'actuació que s'està executant al carrer Viver, al costat de 
la biblioteca, que hi ha unes rases obertes a la via pública.

Intervé el regidor d'Obres, Via Pública i Serveis municipals, el senyor March, i  explica que 
referent  al  tema del  carrer  Viver  s'està  instal·lant  una  escomesa de  gas  a  fi  i  efecte  de 
subministrar gas a les instal·lacions de calefacció de Can Butjosa, tant a la biblioteca com al 
teatre. Les obres creu que s'acabaran d'aquí a una setmana.

La presidència indica que facilitarà les freqüències de recollida selectiva establertes al municipi i 
es controlaran aquestes.

Respecte al tema de les llambordes espera que no es torni a reiterar la mateixa pregunta al 
proper Ple, i que s'hagi solucionat el problema.

La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari accidental Vist i plau

L'alcalde
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