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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 

Caràcter: ordinari 
Data: 16 de novembre de 2006 
Horari: de 20.40 a 23.30 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 
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde 
Josep Llacuna Alonso, tinent d’alcalde 
Josep Castells Espinasa, regidor 
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor 
Ana Fernández Espiñeira, regidora 
Raquel García Mesa, regidora 
Rosa Martí Conill, regidora 
Lluís Cucurella Monreal, regidor 
Joan Martorell Mompart, regidor 
Anna M. de Agustín de Oro, regidora 
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde 
Paulí Rigol Vallejo, regidor 
Enric Acero Casas, secretari accidental 

 

Excusa l’assistència 

José Antonio Morguí Castelló, regidor 
Domingo Cepas Muñoz, regidor 
 

Ordre del dia 

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

2. Ratificar, si correspon, el nomenament del representant de l’Ajuntament en el 
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. 

3. Ratificar, si procedeix, el nomenament dels representants de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès. 

4. Aprovar, si escau, el nom de diversos carrers del municipi. 

5. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora 
de la intervenció  integral de l’Administració municipal a les activitats i instal·lacions. 
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6. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 
2007. 

7. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l’Ajuntament i del Patronat 
Municipal d’Ensenyament de l’exercici de 2006. 

8. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i 
Família i l’Ajuntament de Parets del Vallès per al finançament de l’equipament i 
mobiliari de la futura residència i centre de dia per a persones grans amb dependència 
de Parets del Vallès i l’establiment de places concertades residencials i diürnes. 

9. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

Per unanimitat s’aproven els esborranys de les actes dels dies 21 de setembre, 5 i 17 
d’octubre de 2006. 

 

2. Ratificar, si correspon, el nomenament del representant de l’Ajuntament 
en el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix l’acord adoptat per la Junta de Govern de 20 d’octubre 
de 2006, relatiu al nomenament de l’alcalde de la corporació, el senyor Joan Seguer 
Tomàs, com a representant de l’Ajuntament en el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 
Natural de Gallecs. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, ratifica 
l’acord de la Junta de Govern de 20 d’octubre de 2006, que té el text literal següent: 

“Vist que en sessió del Ple de l’Ajuntament de 17 d’octubre de 2006 es va aprovar 
definitivament la creació i els Estatuts del Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de 
Gallecs. 

Atès que l’article 9 dels Estatuts preveu un representant de l’Ajuntament de Parets en el 
Consell Plenari i l’article 14 també en preveu un en la Comissió Executiva. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Nomenar l’alcalde de la corporació, el senyor Joan Seguer Tomàs, representant de 
l’Ajuntament en el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. 

2. Ratificar l’acord en el proper Ple municipal. 

3. Notificar el present acord al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.” 
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3. Ratificar, si procedeix, el nomenament dels representants de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès 

Prèvia la vènia, el secretari llegeix l’acord adoptat per la Junta de Govern de 5 d’octubre 
de 2006, relatiu al nomenament de l’alcalde la de la corporació, el senyor Joan Seguer 
Tomàs, com a representant titular i, el senyor Antonio Torio Fernández, com a 
representant suplent de l’Ajuntament en el Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès. 

La presidència explica que la voluntat de l’equip de govern és informar en les diferents 
comissions informatives dels acords que s’adoptin en les sessions del consorci. 

ERC vota a favor. 

Intervé el representant de CiU, el senyor Martorell, i manifesta que el seu grup agraeix 
que s’informi de les gestions que tinguin lloc, ja que és un tema al qual CiU ha donat 
suport plenament. 

La senyora Martí, del NOPP, indica que en el moment que es van aprovar els Estatuts del 
Consorci van manifestar que no hi estaven d’acord, perquè és un primer pas per arribar a 
privatitzar la sanitat, per tant, el NOPP no està d’acord amb la constitució del Consorci, ja 
que d’una banda pot conduir a la privatització i, de l’altra, és un element de burocratització 
important. El que cal al NOPP i a la gent és apropar la sanitat als ciutadans, i millorar el 
CAP, que hi hagi més especialistes, més especialitats i que es millori l’atenció al ciutadà. 
Amb la constitució del Consorci les coses no aniran en aquest sentit, per això el NOPP 
s’absté. 

El senyor Tarrés, d’ICV-EA, manifesta que està d’acord amb la proposta i justifica el per 
què. El seu grup entén que el Consorci allunya els espais de privatització al quals s’havia 
arribat en els darrers temps i més enllà del funcionament del Consorci, que espera que 
sigui positiu, permetrà que la proximitat quedi garantida, permet que els ajuntaments 
tinguin presència en els òrgans en què es prenen les decisions, qüestió que és positiva. 
Per això, en aquest sentit vota a favor de la proposta. 

Intervé el regidor de Sanitat, el senyor Torio, i explica en primer lloc, que el Consell 
Territorial de Salut és un element positiu perquè apropa el poder a les administracions 
locals, en aquest cas, al Govern Territorial del Baix Vallès. En segon lloc, que es 
constitueix a tota Catalunya i que es va signar sota la presidència de la consellera de 
Sanitat. Només estan representats cinc ajuntaments, és a dir, que les administracions 
locals estaran informades i tindran a l’abast totes les decisions que es prenen en el món 
sanitari i justament creuen que el nou model sanitari de centralització permet allunyar la 
temptació de privatització de la sanitat i gràcies al Govern Territorial, Parets ja té en 
marxa un pla funcional de la futura ampliació del CAP, amb la nova incorporació de 
metges i de personal sanitari com el nou metge que s’ha incorporat en el mes d’octubre, i 
una infermera. S’està estudiant una ampliació i una remodelació important del CAP al 
2007. 

Les votacions han estat les següents: 
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Vots a favor: 13 (PSC-PM, ICV-EA, CiU, ERC) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:  2 (NOPP) 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ratifica l’acord de la Junta de Govern de 5 
d’octubre de 2006, que té el text literal següent: 

“Vist que en sessió del Ple de l’Ajuntament de 6 de juliol de 2006 es va aprovar 
definitivament la creació i els Estatuts del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix 
Vallès. 

Atès que l’article 9 dels Estatuts preveu que els membres del Consell Rector del Consorci 
siguin nomenats per les entitats que en formen part, d’entre els seus càrrec electes. 

Atès que el vot en el Ple del Consorci és ponderat en funció de la població de dret del 
municipi. 

La Junta de Govern, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Nomenar l’alcalde la de la corporació, el senyor Joan Seguer Tomàs, representant 
titular i, el senyor Antonio Torio Fernández, representant suplent de l’Ajuntament en el 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès. 

2. Ratificar aquest acord en el proper Ple municipal. 

3. Notificar el present acord al Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès.” 

 

4. Aprovar, si escau, el nom de diversos carrers del municipi 

Prèvia la vènia, el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote llegeix la proposta 
d’acord relativa a donar nom a diversos carrers del municipi. 

El senyor Mingote proposa els noms del Canigó i el carrer Pedraforca, el primer fa 
cantonada amb el carrer Sant Joan i el carrer Pedraforca fa cantonada amb el carrer 
Onze de Setembre, entre el carrer la Mola, per això es proposen els esmentats noms. 

En una altra zona es concentren els altres dos carrers, en la prolongació del carrer Pau 
Casals, que per numeració no podia continuar, i es dirà avinguda de Josep Tarradellas, i 
el carrer Ernest Lluch és la continuació del carrer Prat de la Riba, cantonada amb la nova 
avinguda de Josep Tarradellas. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, indica que el seu grup s’absté, ja que es perd 
l’oportunitat de vincular els dos carrers a la història de Parets i més concretament als 
afusellats a la guerra civil. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, demana que en una altra ocasió consultin les seves 
propostes amb el seu grup, ja que seria interessant aportar propostes d’acord 
consensuades per tots els grups, perquè el municipi en definitiva és el que continua, els 
regidors canvien, i el poble mantindrà els noms dels carrers i les places. 
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CiU està d’acord amb la proposta i la votarà a favor si es manté el canvi de l’avinguda de 
la Universitat per l’avinguda de Josep Tarradellas, proposta que s’ha consensuat amb la 
resta de grups.  

El regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote, explica que abans del Ple hi ha hagut 
una reunió en què s’ha consensuat canviar el nom de l’avinguda de la Universitat per 
l’avinguda de Josep Tarradellas, cosa que es manté. 

La presidència recull el suggeriment efectuat pel senyor Martorell sobre consultar en 
properes ocasions amb la resta de grups els nous noms de carrers, a fi d’arribar al màxim 
consens. 

Es va comentar en la comissió informativa que properament es posarà nom a nous 
carrers i places, qüestió que es consensuarà amb la resta de grups municipals per portar 
la proposta al Ple. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, indica que el seu grup està d’acord amb la 
proposta dels noms dels carrers i celebren que els noms arribin al Ple, com no podia ser 
d’una altra manera, i que hi hagi la voluntat de tothom d’arribar a acords, ja que 
darrerament el NOPP ha presentat algunes propostes sobre dedicar noms de carrers a 
científics, per exemple, ja que l’any passat va ser l’any de la física. 

També van proposar noms de poetesses i el nom d’Holocaust, un nom una mica dur i 
també el de Xicota i Forns per al parc de Cal Jardiner. Si hi ha la voluntat d’arribar a 
acords consensuats, entén que aquestes propostes també es puguin recollir, tot i que 
quan les van presentar, van rebre resposta de dos regidor diferents, que deien que no era 
competència del Ple prendre els acords sobre nomenament de carrers. En tot cas, creu 
que es recolliran i celebren aquesta bona voluntat de tirar-lo endavant. 

Parets té un nomenclàtor bastant divers i maco i al llarg de la història s’han respectat 
moltes qüestions, inclosos moments de trencament de la història del país i local, però tot i 
això, els noms dels carrers recullen un ventall ampli i en molts casos els ciutadans se 
senten molt identificats amb els noms dels carrers, sobretot els més antics, per això amb 
les noves propostes es bo que hi hagi consens, perquè es tenen en compte totes les 
sensibilitats. Afegeix que el NOPP està d’acord amb el nom dels carrers. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, indica que el seu grup està content i satisfet que 
aquesta proposta hagi estat consensuada per tots els grups polítics, llevat d’ERC. El seu 
grup assumeix el compromís que aquesta voluntat de consens es posi de manifest en les 
propostes que hi puguin haver per posar nom a nous carrers i espais, d’ara en endavant. 

El nomenclàtor que té Parets és ric, variat i plural, sempre ha cregut i no variarà l’opinió 
que és un poble en què caldria un to més laic i menys religiós, amb un conjunt de noms 
femenins i masculins, però amb independència d’això, és una qüestió de caràcter general, 
els quatre noms concrets que es proposen estan plenament justificats. No només pel 
consens, sinó també per la pròpia lògica que es pot deduir que tenen, com el carrer 
Canigó i Pedraforca que s’ubiquen en un entorn, en què ja està ubicat el carrer la Mola, 
per tant, es manté una certa coherència. 

Posar el nom d’Ernest Lluch a un carrer del municipi en aquests moments és una 
oportunitat que han d’aprofitar. 
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En el cas de l’avinguda de Josep Tarradellas, ha de dir que ja hi ha avingudes amb el 
nom de Francesc Macià i Lluís Companys. Per la mida de Parets, la situació geogràfica i 
la ubicació, no es tindran gaires oportunitats de tenir noves avingudes a les que posar un 
nom, en aquest sentit és una bona oportunitat de posar el nom de Josep Tarradellas en 
l’avinguda que és la prolongació del carrer Pau Casals. 

El debat és tancat, perquè s’ha resolt amb consens, cosa positiva i voldria que aquest 
continués perquè tots els grups concorrin en l’anomenament dels nous noms de carrers 
per sintetitzar en allò que sigui més vàlid i maco per al poble. 

La presidència indica que aquest acord es farà arribar a la Fundació Ernest Lluch perquè 
en tinguin coneixement. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 14 (PSC-PM, ICV-EA, NOPP, CiU) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:  1 (ERC) 

Per tant,  

Atès que en les darreres actuacions urbanístiques s’han obert carrers i places públiques. 

Atesa la conveniència i la necessitat d'anomenar aquests nous carrers i places. 

Atès que de conformitat amb l’article 81.3 de l’Ordenança de Convivència ciutadana i de 
la Via Publica  correspon al Ple de l’Ajuntament la denominació de les vies públiques 
sense nom. 

Vista la proposta presentada per la Regidoria de Serveis Urbans i Via pública referent a 
anomenar carrers del municipi sense nom. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar el nom dels carrers següents, segons la ubicació que es reflecteix en el plànol 
adjunt i que s'incorpora a aquest acord: 

1. carrer del Pedraforca 
2. carrer d’Ernest Lluch 
3. carrer del Canigó 
4. avinguda de Josep Tarradellas 

2. Comunicar el present acord als organismes que en puguin resultar afectats i a la 
Fundació Ernest Lluch, i donar-ne la més amplia informació als veïns residents en l’entorn 
dels esmentats carrers. 
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5. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança 
reguladora de la intervenció  integral de l’Administració municipal a les 
activitats i instal·lacions 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Serveis Territorials, el senyor Mingote, i 
explica que el Ple de l’Ajuntament en data 23 de desembre de 1999 va aprovar el Text 
refós de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració Municipal a 
les activitats i les instal·lacions. Durant aquest termini s’han aprovat diverses normes que 
incideixen en els annexos de les activitats incloses a la llei. 

Durant aquest temps els serveis municipals han procedit a adequar l’Ordenança 
municipals a les diferents modificacions normatives mitjançant la redacció d’un Text refós i 
per aquest motiu es proposa al Ple l’aprovació inicial del Text refós de l’ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l’Administració Municipal a les activitats i les 
instal·lacions, que incorpora les modificacions dels annexos d’activitats i com a segon 
punt es proposa sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat, transcorreguts els quals si no s’hi han formulat al·legacions es tindrà per 
aprovat definitivament. 

Pren la paraula el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que està d’acord amb el fet 
que calia actualitzar aquesta normativa. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que el seu grup està totalment 
d’acord, ja que des de l’any 1999 s’ha actualitzat l’Ordenança amb els requisits adequats 
a l’Ordenança municipal, encara que potser el seu grup aporti alguna qüestió mitjançant el 
mecanisme de la informació pública. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que estan d’acord amb la proposta, 
perquè és una adaptació al text legal. 

Pregunta si hi estan inclosos els epígrafs que no tenen número i que estan marcats amb 
un ombrejat gris. Hi ha alguns que tenen uns números majors de 1000, que deu ser algun 
índex, però els que no tenen índex pregunta si també hi són. 

El secretari respon que totes les activitats es troben incloses en els annexs de la 
Ordenança, si bé algunes activitats en funció de determinades característiques de 
l’activitat canvien d’annex,  en aquest cas, en la relació d’activitats, aquestes consten en 
més d’un annex. 

La regidora senyora Martí indica que hi ha alguna com la de refineria de petroli que 
suposa que Parets no en té ni tindrà, però l’espai està marcat sense número. 

Les bugaderies industrial i no industrials, tampoc no estan marcades amb número, però sí 
que estan ombrejades. Reitera si està tot inclòs. 

El secretari explica que el ombrejat està sobre un dels epígrafs i l’ombrejat marca l’annex 
que li correspon a l’activitat. Si l’ombrejat només està sobre l’annex I, vol dir que l’activitat 
sempre és annex I. En el cas que aquesta activitat sigui susceptble d’estar classificada, 
en funció de les seves característiques,  en els annexs I i II, és quan es diferencia 
determinant les característiques en concret que fan que pertany a l’annex I i quan pertany 
a l’annex II, però tota la relació d’activitats està inclosa en els annexs de la Ordenança. Hi 
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ha activitats que poden no ser-hi al municipi, però és una relació d’activitats  procedent de 
la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, indica que tal i com ha explicat el regidor senyor 
Mingote, la proposta pretén adaptar la legislació municipal a les disposicions de la 
Generalitat, per això és una qüestió necessària i imprescindible per continuar mantenint 
un bon control de les activitats del municipi. En aquest sentit el seu grup vota a favor. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Vist que en sessió Plenària de data 23 de desembre de 1999 es va aprovar el Text refós 
de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’Administració Municipal a les 
activitats i les instal·lacions. 

Vist que durant aquest temps s’han aprovat diverses normes que incideixen en els 
annexos de les activitats incloses en la Llei. 

Vist que els Serveis tècnics municipals han procedit a adequar l’Ordenança Municipal a 
les diferents modificacions normatives mitjançant la redacció d’un Text refós. 

Vistos els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del Govern Local, quant al procediment d’aprovació i la 
publicació de les ordenances locals.       

El Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el Text refós de l’ordenança reguladora de la intervenció integral de 
l’Administració Municipal a les activitats i les instal·lacions, que incorpora les 
modificacions dels annexos d’activitats. 

2. Sotmetre l’esmentat acord a informació pública per un termini d’un mes mitjançant la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat, 
transcorreguts els quals si no s’hi han formulat al·legacions es tindrà per aprovat 
definitivament, sense necessitat de nou acord i, a fi de poder-se executar, es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província el Text refós, d’acord amb l’article L70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció donada per la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local. 

 

6. Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals 
de l’exercici de 2007 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i exposa que tal i 
com s’ha tractat en les dues comissions prèvies i en el que consta a l’expedient, explica que 
el percentatge universal de pujada de les ordenances aquest any és d’un 3%, que és l’IPC 
interanual de la comunitat de Catalunya del mes de setembre. 

En les Ordenances hi ha tres excepcions notables com ve succeint en cada exercici, que no 
es corresponen amb l’augment del percentatge del 3% lineal que s’aplica a la resta de taxes i 
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impostos del municipi; una d’elles és l’IBI, que el tractarà a part; l’altre és l’impost d’activitats 
econòmiques (l’IAE) i per l’últim la taxa de l’aigua. 

Pel que fa a l’IAE té un increment d’un 3,5%, encara que hi ha una bonificació per a les 
empreses que presentin un pla de transport propi de l’empresa. 

Com ja saben els regidors l’IBI es troba en un procés de reforma cadastral. Enguany han 
tornat a incidir en el coeficient municipal situat l’any passat en un 0,76 i aquest any és d’un 
0,73 per tal de suavitzar l’impacte, tal com han fet al llarg de tot el procés, impacte que té la 
pujada del valor cadastral en el rebut, que en definitiva és el que reben els ciutadans. 

A l’expedient consta un escalat, com han fet sempre, de l’augment que repercuteix en el 
rebut dels ciutadans, expressat en tants per cents, de forma que hi ha un 80% dels rebuts 
del municipi amb un augment que no supera els 50 € anuals. 

En aquest moment el padró consta de 9.223 rebuts, dels quals 6.164 són habitatges i dels 
6.164, 5.629 no arriben al 30% d’augment. 

Enguany en aquesta franja de rebuts es col·loquen amb un augment propi del 6,5% al 8%, 
segons el punt de partida del valor cadastral que tenia l’immoble. 

El senyor Llacuna continua explicant que el volum de l’IBI està al voltant del 10%, a causa de 
la franja alta, molt específicament en els valors industrials, en el 10% de les indústries del 
municipi s’aplica un coeficient, que s’ha revisat any rere any, que no s’ha tocat i que està 
situat en el mateix coeficient que tenia a l’any 2003, que és del 0,822. Aquesta franja alta, 
que la reforma del cadastre permet tira el percentatge cap a munt, però ho fa d’una forma, 
que la majoria de la població ha experimentat any rere any no veu una pujada lesiva per als 
seus interessos. Alhora que passa això, el valor de la propietat s’incrementa d’una forma 
considerable. 

L’altra excepció de tipus global és la taxa de l’aigua. Amb aquesta taxa a diferència de l’any 
passat, que es va aplicar l’impacte de la pujada d’Aigües del Ter-Llobregat, aquest any no hi 
ha una forta incidència en aquest sentit i els augments són raonables respecte al 
percentatge, com sempre ha passat en el tema de l’aigua es comença parlant d’un 
percentatge i s’acaba parlant dels cèntims d’euro que representa l’augment de factura. 

Es tracta d’un augment que va del 3,16% al 2,83% per la quota fixa de servei en els diferents 
tipus A, B i C. El C és el tipus majoritari en el municipi. Els comptadors de tipus C, domèstic, 
és el majoritari a Parets i amb un augment del 2,94%, de la quota fixa de servei. 

Respecte a la diferència del consum, el primer bloc, fins als 10 m3 de consum al mes, 
augmenta un 3,70%, que es tradueix en què a l’any 2006 es pagaven 27 cèntims d’euro per 
m3 i ara es pagaran 28 cèntims. 

Pel que fa al segon bloc, dels 11 m3 als 30 m3 de consum per mes, s’aplica un 6,38% 
d’increment, que en el rebut representa pagar 0,47 cèntims d’euro per m3 i es pagarà 0,50 
cèntims. Els metres cúbics d’excés de consum tindran un increment de 3 cèntims per cada 
metre cúbic. L’excés de més de 30 m3 per abonat i per mes augmenta un 9,59%, que 
representen 7 cèntims per metre cúbic de més. 

La conservació de tipus tècnic en el comptador domèstic té un increment per trimestre de 6 
cèntims, que és un 4,23%, perquè es parteix d’1,42 i es passa a 1,48. En la taxa de l’aigua 
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sempre han trobat aquesta paradoxa, perquè es parla d’uns percentatges que reflectits en el 
rebut representen unes quantitats molt petites i inapreciables. 

El senyor Llacuna continua exposant que respecte a la tarifa comercial i d’obres, ha de dir 
que la quota de diàmetre 15 augmenta un 4,41%, la de diàmetre 20 s’incrementa un 4,58%, 
la de diàmetre 30 augmenta un 4,51% i la de diàmetre 40 s’incrementa un 4,48%. 

Els increments dels blocs, o sigui del consum de metres cúbics d’aigua fins als 10 m3 
s’augmentarà un 3,57%, dels 11 als 30 metres cúbics un 4,55% i més de 30 un 4,88%. En el 
comerç s’ha adaptat perquè hi ha botigues que l’aigua forma part de la seva explotació. 

Les dades en cèntims són les següents; el primer bloc hi ha un cèntim de diferència, en el 
segon bloc 3 cèntims de diferència i en el tercer bloc 4 cèntims. Es mouen en uns 
percentatges molt raonables i com es pot comprovar el percentatge és progressiu conforme 
augmenta el consum, la qual cosa és lògica, ja que l’aigua és un bé escàs i tot el que està al 
voltant del tractament de l’aigua ha d’observar aquesta qüestió, que prima a qui més estalvia 
i fiscalment es carrega a qui més despesa d’aigua ocasiona. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i exposa que troba correcta i lògica la pujada que 
s’aplicarà, però a l’Ordenança número 4, en l’article 6, en què diu una bonificació del 95% 
pels cònjuges, també hauria de dir per a les parelles de fet. Aquesta matisació la va proposar 
el seu grup l’any passat i semblava que l’equip de govern la recollia, però veu que no s’aplica 
aquest any. 

La presidència recorda perfectament que l’any passat es va recollir la petició i sinó ho està, la 
recullen ara. 

El senyor Rigol vota a favor. 

El senyor Martorell de CiU, exposa que les taxes no deixen de ser increments dels impostos 
que paguen els ciutadans pels diferents serveis que es presten al municipi. S’ha de separar 
l’IBI, que és el principal impost, que és el més gruix i el de més import, perquè té una 
tipologia especial i s’ha de treballar de diferent manera, ja que a partir de la revisió del 
cadastre queda marcada per llei i Parets com a municipi està obligat a aplicar uns 
determinats tipus de gravàmens que afecten a tots els ciutadans, la qual cosa els ciutadans 
de Parets han de tenir clara. 

Des del punt de vista municipal i social s’intenta que la càrrega que avui i per llei es pot 
aplicar es dosifiqui perquè sigui el menys costosa possible i requereixi un exercici especial. 
És cert que el gruix més important d’habitatges puja menys en el quadre de l’IBI, la qual cosa 
representa una contenció social que s’ha de tenir en compte i que CiU ho valora. 

El ciutadà ha de tenir clar que en un marge de deu anys s’arribarà a l’increment que marca la 
llei. Han de ser conscients que un dels factors de recaptació per reinvertir en altres 
equipaments i necessitats del municipi, seria recaptar el més acurat possible els impostos. 

El senyor Martorell continua exposant que s’ha parlat bastant de la taxa de l’aigua. Els 
imports estan dintre d’un ordre lògic, perquè tots són conscients i el ciutadà cada vegada 
més, que l’aigua és un bé escàs i car i que Parets encara no està a uns nivells com altres 
municipis no gaire llunyans, en què l’aigua es paga molt més cara. 

Hi ha una contenció, encara que discrepen del criteri que de l’equip de govern, en aquest cas 
del regidor responsable, ja que s’ha de parlar de percentatges, perquè s’aproven unes 
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ordenances i aquestes tenen un augment, que és un percentatge i encara que després 
aquests es tradueixin en cèntims d’euro, són diners i per tots és conegut que de mica en 
mica s’omple la pica i a base de cèntims d’euro els ciutadans paguen uns imports, encara 
que es treguin en percentatges. 

A vegades es diu un increment del 4% o del 5%, que sembla molt, ja que es parla de 
coeficients que multipliquen per un consum, però després traduïts poden ser cèntims d’euro. 
El ciutadà té clar que consumeix i ha de pagar, i cada vegada són més conscients. CiU va 
manifestar en la comissió informativa que l’aigua és un bé escàs i que s’ha d’incrementar, 
però que també s’ha d’incentivar i aprofita l’avinentesa per dir que s’han buscar fórmules 
perquè el ciutadà d’una manera més natural tingui la percepció i quasi l’obligació que ha de 
treballar amb sistemes que permetin estalviar la major quantitat d’aigua possible. 

L’IAE és un dels dos punts més importants de les ordenances, que augmenta un 3,5%. És 
un impost que està bastant regulat i és bastant lògic. 

Si s’entengués el percentatge mitjà donaria un percepció més acurada de l’augment de les 
ordenances. Si s’estudia la documentació es veu que el percentatge general d’increment és 
d’un 3%. Pot semblar poc o molt, però pregunta per què no pot ser un 2,75%, un 3,2% o un 
2,90%. El ciutadà sap que per sistema cada any pugen els impostos, però en l’exposició ha 
mancat l’explicació del per què s’augmenta un 3% i no un altre percentatge. No és gaire 
entenedor incrementar els impostos globalment en un 3%. Seria bo explicar-lo millor. 
Globalment sembla correcte, però falta l’informe i, per això CiU s’absté. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, explica que respecte a la qüestió general que 
planteja CiU, ha de dir que en l’exposició ja l’ho ha explicat, és a dir s’incrementa un 3%, a 
causa de l’IPC interanual de Catalunya. Com a mínim consideren que els serveis que dóna 
l’Ajuntament es veuran sotmesos a aquesta pressió en el curs de l’any vinent. Sense tenir en 
compte que l’IPC del mes de desembre potser més alt, però com la dada oficial que tenen és 
de l’interanual del mes de setembre és la que s’ha aplicat. Hi ha certes opinions que diuen 
que l’IPC no variarà gaire de l’esmentada xifra, per això s’ha aplicat. Aquesta és l’explicació 
de per què s’incrementen en un 3%, ja que com a mínim han de considerar que els serveis 
que ofereix l’Ajuntament han ser en consonància amb l’índex d’augment de preus a 
Catalunya. 

Respecte a si és important o no el percentatge, la quantitat i el volum dinerari del rebut de 
l’aigua, ha de dir que es parla d’una família que està en el primer bloc, de 10 m3 de consum i 
d’un augment màxim de 20 o 30 cèntims, que seria la quarta part del que costa un cafè, per 
això és important tenir aquestes magnituds econòmiques al davant quan parlen d’aquest 
tipus de temes. 

És difícil tirar endavant una política conscient d’estalvi d’aigua, que estigui en consonància 
amb el que pretén el govern de la Generalitat. Catalunya és una comunitat capdavantera en 
aquest tipus de política, i no s’han de tancar els ulls respecte a aquest tema. Realment 
l’aigua és un bé escàs i en el mediterrani encara més. Han de ser conscients, per això els 
augments que es plantegen i els que s’han plantejat durant aquesta legislatura són força 
prudents. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, indica que és cert que s’ha recollit aquest valor a partir 
de la dada que ha comentat el regidor senyor Llacuna, però també el regidor és conscient 
que qui paga l’impost és el ciutadà i el seu salari ni de bon tros augmenta el mateix que 
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l’índex. Es parla que l’índex pot estar entre un 3% i un 3% i escaig, però encara està per 
definir. És correcte un 3%, però el ciutadà no percebrà un increment de salari del 3%. 

S’ha de defugir d’aquests valors perquè l’Ajuntament com a entitat que està molt a prop del 
ciutadà encara que presti un servei, aquest s’ha de pagar, cosa que s’ha entès perfectament, 
però també s’ha d’entendre que s’ha de defugir d’això i veure la realitat. Si el gruix financer 
del ciutadà està entre un 1,5% i un 2%, si l’Ajuntament augmenta un 3%, no es fa cap favor, 
sinó que perjudica la seva butxaca, perquè el ciutadà no rep un increment del 3%. Aquí 
venia el per què i el com. CiU ho veu d’aquesta manera. Hi ha alguns estudis financers i una 
cosa és el que surt en les estadístiques i l’altra el que ha d’entendre el ciutadà. 

Ha interpretat perfectament el que ha comentat el senyor Llacuna, però ha de dir que es 
parla de percentatges i els percentatges són el que són, encara que es tracti d’un cèntim 
d’euro. La comparativa no s’ajusta a la realitat, per molt que ha estat curiosa. Es pot fer 
aquesta lectura, però creu que aquesta va més per una altra banda. Potser clarificadora però 
al ciutadà se li ha de dir un percentatge per comparar els rebuts. S’ha de parlar de 
percentatges, encara que l’augment sigui poc. 

CiU creu que hi ha una contenció, però el ciutadà percep que hi ha un augment d’un tant per 
cent. 

El regidor senyor Llacuna recorda l’exposició realitzada l’any passat pel senyor Martorell i va 
parlar respecte al tant per cent generalitzat de les ordenances i les va comparar amb 
l’augment mitjà que tindrien els salaris, però el que passa és que és bastant frívol parlar de 
percentatges sense fer referència a la quantitat a la qual s’aplica el percentatge. És a dir, no 
és el mateix parlar d’un 1% de 1.000, que parlar d’un 5% d’1. 

Les taxes es cobren una vegada i parteixen d’uns valors baixos. Les nòmines que perceben 
els ciutadans tenen un valor completament diferent. Manifesta que hi ha una certa frivolitat 
que es podria aplicar en el tema de l’aigua quan es parla dels percentatges sense més, però 
no es fa referència a la quantitat sobre la qual s’aplica, per tant, es perd una mica el sentit de 
la realitat. Es parla d’un percentatge, que és un concepte abstracte, sense fer referència a 
allò concret, i ara parlen de punts concrets. 

Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que el regidor en l’exposició 
ha dit que les Ordenances fiscals de l’Ajuntament per al 2007, s’incrementen un 3%, que és 
l’IPC interanual del mes de setembre. Ha de dir que aquest augment és una visió general, 
però les ordenances que tenen més pes en la butxaca dels contribuents no s’incrementen un 
3%, sinó molt més. Haurien de parlar de valors absoluts, ja que és veritat que la taxa de 
presentació de documents a l’Ajuntament o la taxa per fotocòpies i la taxa administrativa 
s’incrementa un 3%, cosa afecta molt poc a la butxaca de l’usuari, li afecten precisament les 
que pateixen un increment diferent al 3%. 

D’altra banda, els salaris no augmenten un 3% ni un 10%, que és el percentatge d’increment 
de l’IBI. Avui precisament ha sortit una notícia al diari sobre que les pensions de l’any que ve 
s’incrementaran només un 2,5%. Per tant, la proposta de l’Ajuntament en el volum global de 
l’increment del 3% supera els increments de les pensions, sense parlar dels sous. 

No es donar un missatge clar quan es diu que l’Ajuntament de Parets del Vallès només 
incrementa les Ordenances un 3%, perquè no és veritat, ja que és l’increment global de 
totes, però les que en valor absolut afecten a la butxaca del contribuent són més altes. 
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L’IBI s’incrementa molt, i es porta molt anys amb uns augments brutals fins al punt que es fa 
difícil, que algunes famílies puguin suportar l’impost perquè és molt alt, ja que s’incrementa 
una mitjana per sobre del 10%, i es porta 4 anys augmentant aquest percentatge. És a dir, 
que el rebut s’incrementa molt any rere any. 

Han mirat amb molt de detall l’informe que consta al respecte i tot seguit farà unes 
preguntes. Pregunta si s’aplica el 40% de bonificació a les famílies nombroses en el rebut de 
l’IBI i quants casos hi ha hagut. 

La nova bonificació mínima del 50% a empreses urbanitzadores, no la comparteixen. Per 
què les empreses urbanitzadores han de tenir una bonificació del 50% a l’IBI. 

La senyora Martí indica que es proposa un recàrrec del 50% als habitatges desocupats, 
segons les condicions que es determinin reglamentàriament. Amb la filosofia hi està d’acord, 
però és un brindis al sol. Aquest punt ja es preveia l’any passat. Pregunta si s’ha aplicat en 
algun cas. Estarien d’acord si hi hagués algun sistema que ho fes possible. 

L’impost d’activitats econòmiques (IAE) s’augmenta un 3,5%. Hi ha un col·lectiu afectat molt 
important, a part del sector industrial. Hi ha un apartat en el qual es parla d’una bonificació 
del 15% per aquells subjectes que estableixin un pla de transport per als treballadors, que 
l’Ajuntament consideri suficient i que estalviï que les persones vagin en cotxe a l’empresa i 
que hi hagi un transport col·lectiu. Estan d’acord amb la bonificació, però s’ha de dir com 
s’avaluarà la qüestió. 

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica es proposen unes bonificacions 
potestatives incloses per a l’any 2007. Una bonificació del 75% per la classe de carburant o 
característiques del motor si es considera que produeixen menor impacte ambiental. 
Pregunta com es valorarà, perquè avui dia la mecànica i els diversos carburants dels 
vehicles està molt perfeccionada. No saben com es poden assegurar del carburant que 
utilitza l’usuari. Es poden assegurar del tipus de motor i funcionament, però no del tipus de 
carburant. Pregunta com es pensa resoldre aquesta qüestió. 

La senyora Martí exposa que la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic s’incrementa un 
100%, la qual cosa és fantàstica, perquè calia aquest augment, ja que deu ser molt barat el 
que es cobra actualment, perquè hi ha empreses que tallen els carrers, que ocupen la via 
pública amb materials i suposa que el motiu és perquè l’ocupació surt molt barata. 

Troben insuficient que s’incrementi la tarifa d’ocupació de la via pública amb materials de 
construcció, ja que s’augmenta un 100% quan es talla la via pública. Espera que amb el 
temps s’evitin situacions com les que s’han produït en la prolongació del carrer Pau Casals, 
a l’entorn del bloc blanc de davant de la gasolinera. 

Pel que fa a la taxa de subministrament d’aigua, ja s’ha explicat encara que els que hagin 
escoltat no creu que s’hagin assabentat de gaire, però la taxa de l’aigua l’any passat va patir 
un increment molt fort i una modificació dels conceptes tributaris, és a dir, dels drets de 
connexió dels diferents tipus de comptadors. Es pot comprovar que els rebuts que es reben 
a les cases van pujar molt, tot i que es va dir que era una pujada continguda, cosa que no és 
així. Es diu que el primer bloc s’incrementa un 3% de consum d’aigua, el segon bloc un 6% i 
el tercer bloc un 9%. El NOPP està d’acord amb la política d’increments, però no 
comparteixen el que ha dit abans el regidor sobre que el rebut de l’aigua pujarà 0,40 cèntims. 
Aquest és un percentatge i si s’apliquen els percentatges per quotes fixes de servei, per 
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blocs i per manteniment de comptadors, són costos que s’afegeixen al rebut, es multipliquen 
i existeixen cada vegada que s’emet un rebut. Per tant, l’increment estricte percentual es 
presta a moltes confusions en la lectura i com es deia abans el que el ciutadà entén és que 
el total del rebut que arriba al final i que paga no s’incrementa un 3%, sinó molt més, perquè 
no només es cobra un bloc o un segon bloc, sinó que es cobren altres conceptes. Per això 
s’ha d’explicar bé el tema, perquè és veritat que el rebut de l’aigua pujarà bastant i no patirà 
l’increment que s’ha dit a l’entorn del 3%. 

La senyora Martí demana que expliquin les qüestions que ha plantejat el NOPP. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, explica que respecte a les qüestions plantejades 
recorda que quan ha fet l’exposició ha dit que el tipus general d’augment de les Ordenances 
és del 3%, llevat de tres excepcions, que són les que després ha esmentat la senyora Martí. 
Ja ha dit que l’increment no és d’un 3% perquè hi ha altres conceptes que tenen un altre 
augment, que són els que ha definit en l’exposició. 

Respecte a les preguntes concretes que ha realitzat el NOPP sobre si s’ha realitzat la 
bonificació per família nombrosa, contesta afirmativament. S’ha fet a les persones que han 
presentat la documentació i han sol·licitat la subvenció. 

Pel que fa a l’exempció a les empreses que urbanitzen, ha de dir que està establert per llei i 
és un imperatiu legal. 

Respecte a si s’ha aplicat l’augment als habitatges desocupats, respon que no s’ha aplicat 
encara cap mena de recàrrec en aquest sentit. 

Pel que fa a l’IBI explica que no es pot tractar com si fos una ordenança normal, perquè està 
subjecta a un procés, en el qual com ha comentat abastament abans, augmenta el valor 
cadastral de les finques dels ciutadans del municipi i té un augment tributari. També ha 
explicat l’evolució dels coeficients, i que la voluntat de l’equip de govern és de contenció, que 
conforme el valor cadastral pugi s’aplicarà i aprofundirà per evitar impactes. 

Quan la senyora Martí diu que el rebut puja molt, potser més o menys objectiva depenent del 
moment en què es diu o com es diu. L’equip de govern sempre ha parlat de quantitats 
concretes en els augments del rebut de l’IBI i han donat el percentatge d’habitants del 
municipi que tenen un increment inferior als 30 € o als 50 €. En el full d’informació que tenen 
els regidors consta un exemple del que tributen els diversos habitatges situats en diferents 
zones del municipi, que tenen aquest escalat d’augments, i són qüestions concretes. Parlar 
que augmenta molt és una cosa molt confusa i els regidors disposen de números concrets. 

Respecte al tema de l’aigua, posarà un exemple d’un rebut de tipus C de comptador 
domèstic d’aigua, que és el més habitual en el municipi. El valor del rebut amb un consum de 
18,76 litres, és de 30,75 € al 2006. Si s’apliquen les tarifes de les Ordenances de 2007 el 
rebut té un import total de 31,43 €, comptant tots els conceptes d’un rebut de l’aigua. Es 
tracta d’una diferència de 68 cèntims en el rebut i d’un 2,21% en el rebut majoritari, a prop de 
5.000 rebuts. 

La presidència explica que respecte a l’increment de l’IPC, ha de dir que l’Ajuntament té 
contractats molts serveis, els quals s’han de tenir en compte, i ha d’haver un equilibri 
pressupostari. 
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Pel que fa als pensionistes l’Ajuntament atorga uns ajuts socials importants, entre aquests es 
troba la taxa mediambiental amb 36 €, que molts pensionistes estan exempts del pagament. 
També tenen una bonificació de 5.000 PTA o 6.000 PTA, la suma dels dos són d’11.000 
PTA que rep un pensionista en funció dels seus ingressos i dels barems. 

L’Ajuntament sempre ha mostrat gran sensibilitat per aquest col·lectiu i concedeix els 
esmentats ajuts socials en funció dels ingressos i els barems. Afegeix que d’altres 
ajuntaments no ho fan. 

Qui més té més ha de pagar. Els ciutadans que viuen en un pis normal tindran uns 
increments adequats. Qui té més patrimoni pagarà més i qui rep més ingressos en la pensió 
tindrà menys ajuts. S’han de beneficiar aquelles persones que tenen més dificultats i menys 
ingressos i la política d’aquest equip de govern va en aquesta línia. 

Respecte a les obres d’urbanització explica que la bonificació és per imperatiu legal i potser 
del 50% al 90%. L’Ajuntament concedeix la mínima. 

Pel que fa a l’IAE, ha de dir que la majoria són indústries. En un principi en el padró de l’IAE 
figuraven els petits comerços, però actualment el petit comerç ja no paga aquest impost, i 
gairebé la seva totalitat són empreses del municipi. Pot haver algun comerç, però pocs, ja 
que la xifra de negoci que ha de tributar per entrar a l’IAE és de més d’1.000.000 €. 

La política de l’aigua que se segueix és que qui més consumeix més ha de contribuir 
econòmicament i l’increment que es proposa per al proper any és moderat i ajustat amb un 
3%. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, manifesta que respecte a la qüestió del 3% que ha 
dit el regidor, el seu grup només ha fet una matisació, i no és perquè no l’hagi entès. La 
matisació del NOPP ha estat en el sentit que el 3% des del punt de vista conceptual i del 
total dels padrons, els padrons que més afecten als ciutadans s’incrementen més d’un 3%. 
Els ciutadans quan sumin l’IBI, el cotxe, el rebut de l’aigua i el rebut de les escombraries no 
obtindran un increment del 3%, sinó molt més elevat. Segurament si el ciutadà ve a 
l’Ajuntament i demana un fotocòpia o realitza algun tràmit administratiu li cobraran un 
increment de la taxa un 3% més alta al 2007 que no al 2006. Però si suma tots els rebuts a 
final d’any de 2006 i 2007 l’increment que tindrà el ciutadà no serà d’un 3%. Aquesta és la 
matisació que el NOPP realitza. 

Respecte a la bonificació mínima del 50% a les empreses urbanitzadores, no sap quina llei 
ho diu, i en tot cas voldria saber-la, perquè si la fixa la llei, ja no l’hauria de recollir 
l’Ordenança. 

Quan ha parlat de l’IBI i ha dit que pujava molt, reitera que és cert que puja molt. El senyor 
Llacuna ha manifestat que el NOPP ha de dir números concrets. Té unes dades estimatives 
que va facilitar l’Ajuntament i és cert que hi ha un gruix de rebuts que pugen 30 €, però els 
rebuts de 1.787 cases o comerços pugen entre 30 € i 50 €; 1.273 rebuts s’incrementaran 
entre 50 € i 100 € i 346 rebuts pujaran entre 100 € i 300 €. 

El regidor d’Hisenda només ha dit que el gruix important de 5.600 rebuts s’incrementaran 
només 30 €, però ha de dir que la resta també sumen molt. Sumen quasi 4.000 rebuts, i 
aquest tenen un augment entre 30 € i 300 €. 
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Pel que fa al rebut de l’aigua tot i que el senyor Llacuna ha dit que parlaria de números 
concrets, que no s’han entès gaire, però el rebut de l’aigua pujarà molt més del 3%, cosa que 
es pot comprovar, ja que els conceptes no es paguen una vegada a l’any, sinó cada 
trimestre i naturalment multiplicats. 

La senyora Martí continua exposant que al NOPP li hagués agradat que es confeccionés un 
estudi de contenció de la despesa paral·lelament a la proposta de les noves Ordenances per 
a l’any 2007, ja que podria haver alguna sorpresa i es podria estalviar en algun tipus de 
despesa concreta i no faria falta incrementar tant els impostos i les  taxes. Seria positiu que 
es fes un estudi en aquest sentit. 

El NOPP va apuntar l’any passat que voldrien participar en un debat i una reflexió sobre la 
dinàmica de l’increment constant que es produeix en els impostos i les taxes municipals any 
rere any. Ho torna a demanar, ja que l’any passat es va dir que es recollia, però no s’ha fet. 
Van explicar àmpliament que podien produir-se riscos d’exclusió social, i no es tracta del 
sector la tercera edat, tot i que l’alcalde ja ha matisat abans, que és un sector que gaudeix 
d’algun tipus de subvenció, però poden haver riscos d’exclusió social en sectors ben 
diferenciats de la tercera edat, de joves que s’anomenen fins i tot avui en argot periodístic els 
mileuristes. Són molts joves que no poden independitzar-se per problemes d’habitatge i 
perquè els impostos i les taxes elevades tenen una repercussió important sobre aquest 
sector. 

Si tingués lloc un debat i una reflexió sobre el tema es podria arribar a algun tipus de 
conclusió diferent a la de cada any, que és aplicar un percentatge a les ordenances que es 
tenen i continuar creixent. 

Si s’estudiés el problema social i la contenció de la despesa es podria obtenir un altre 
resultat. 

La senyora Martí indica que al seu grup li hagués agradat que en el procés de participació 
ciutadana s’inclogués aquest concepte d’estalvi i contenció. O sigui, que d’una manera o una 
altra es pregunti al ciutadà quins serveis estan disposats a pagar, com i en quina mesura. 
Obriria la participació i les mires i no seria un procés de participació tan acotat i els ciutadans 
es podrien pronunciar respecte al que estan disposats a pagar per obtenir determinats 
serveis. 

Fetes aquestes reflexions i matisacions, i tenint en compte que algunes no s’han contestat 
com les bonificacions segons les classes de carburants dels vehicles, el NOPP s’absté. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, vol aprofundir més en els aclariments en el tema 
dels vehicles, que abans s’ha descuidat de contestar. La forma de valorar si un vehicle 
produirà més o menys emanacions contaminants, se sap a partir del tipus de motor, ja que 
per exemple els vehicle elèctrics no contaminen. 

Respecte a convocar un debat sobre l’increment dels impostos i les taxes, ha de dir que 
s’han convocat dues comissions informatives en què s’ha presentat la documentació. Els 
grups han pogut demanar més informació i s’hagués pogut discutir més a fons. No s’ha fet 
fora a ningú durant les comissions informatives. Si el que demana el NOPP és un debat, 
aquell era el moment de començar a tenir-lo. Si el que vol és sol·licitar una informació 
determinada, donar la comissió per acabada i marxar, el que no poden fer és demanar un 
debat a micròfon obert, ja que el debat s’hagués pogut iniciar llavors, i concloure’l a les 
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exposicions i les posicions, però la forma d’iniciar el tema és en les comissions. La resposta 
que va rebre el NOPP l’any passat és la mateixa que la d’avui. Tal com el company Mingote 
va contestar en el seu moment, l’equip de govern està obert al debat, però no s’ha produït 
l’oportunitat fins ara, fins al moment de l’exposició al Ple. Està molt bé que el NOPP demani 
el debat, però quan arriba el moment seria interessant que entressin en ell, sinó és millor que 
no el demanin. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, exposa que després d’aquest llarg debat s’abstindrà 
d’entrar a propiciar nous debats sobre polítiques d’emancipació de la joventut o de gestió de 
l’aigua i se cenyirà estrictament a les Ordenances fiscals. 

Com a representant d’Iniciativa i de l’equip de govern comparteix la proposta. L’exposició del 
senyor Llacuna ha estat clara en el sentit que la immensa majoria de les Ordenances 
augmenten en un 3%, amb algunes excepcions concretes. En definitiva quan es parla d’unes 
Ordenances i del que paga o deixa de pagar la ciutadania es pren una decisió política, que 
expressa una voluntat política i la voluntat política d’aquest equip de govern és que la pressió 
fiscal no augmenti, sinó que es mantingui, i en aquest sentit s’ha d’explicar tranquil·lament a 
la ciutadania, que garantir serveis públics, que siguin universals per a tothom i endegar 
polítiques avançades de compromís social exigeix recaptar uns diners. 

A ICV-EA li agradaria que la capacitat de gestió dels propis ajuntaments, i el de Parets en 
particular, fos més àmplia i que pogués fer una política fiscal molt més progressista i 
progressiva, que permetés anar més enllà de la filosofia de pagar més qui més té i evitar 
aconseguir que pagui gaire aquell que menys té. Com la legislació no ho afavoreix gaire, els 
marges d’actuació que té l’Ajuntament són petits, però amb els marges que té fa el màxim 
possible, per això la filosofia d’intentar que els impostos no siguin una càrrega igual per a 
tothom, sinó que siguin menys càrrega per al que menys té i una major despesa per al qui 
més té, en la mesura que es pot s’està aconseguint. 

Enguany s’ha aplicat l’esmentada filosofia de l’augment paral·lel a l’IPC, amb una clara 
orientació en la línia de no perjudicar i gravar excessivament les famílies del municipi. 
S’intenta incrementar la majoria de les Ordenances en funció d’allò que és la previsió de 
l’increment de la carestia de la vida per a l’any vinent. Hi ha tres qüestions concretes molt 
específiques, que es mouen en uns percentatges lleugerament diferents. Un és l’IAE. La 
realitat d’aquest impost és que ha canviat en els últim anys i, per tant, avui els comerços 
locals no els afecta. En realitat qui el paga són les empreses d’una certa mida i com a 
portaveu d’Iniciativa no li sap greu que tinguin un gravamen del 0,5% més de la dinàmica del 
3%, ja que s’ho poden permetre, el municipi surt guanyant, perquè es recapta més i es pot 
fer més feina per a tothom. No li dol gens, per això, ho defensa a capa i espasa. 

Respecte a l’IBI, vol ser molt clar i no vol fer demagògia. Al llarg del debat s’han explicat els 
temes tal i com són. Fa quatre anys Parets va patir una revisió cadastral imposada pel 
Ministeri, que no va sortir de l’Ajuntament i durant uns quants anys més es continuarà patint 
les conseqüències de la revisió cadastral. 

Tal com ha explicat el senyor Llacuna en el marge d’actuació que té l’Ajuntament, que tot i 
no ser gaire important, ho és, ha baixat el coeficient per intentar aconseguir la menor 
repercussió possible de la revisió cadastral en el conjunt de la ciutadania, la qual cosa és 
important. És un esforç de l’Ajuntament, perquè recapta menys, ja que podria mantenir el 
coeficient i recaptar més. 
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Reitera que l’Ajuntament s’esforça en recaptar menys, gravar menys, i reduir el coeficient de 
l’any anterior per gravar menys els ciutadans i que no rebin aquesta pressió fiscal. Com que 
la previsió d’ingressos és més reduïda de la que els hagués agradat, l’Ajuntament sap que 
haurà de fer un esforç per a una millor gestió, tractament i contenció de la despesa per a 
l’any vinent. Tracten de no gravar les famílies, la qual cosa s’aconsegueix reduint el 
coeficient. Aquesta és una voluntat i una decisió política i la ciutadania ha de saber que 
l’Ajuntament no grava més l’impost, sinó menys, malgrat que té marge per gravar-lo més i no 
ho fa per decisió política. Si puja molt més del percentatge del 3% no és perquè l’Ajuntament 
incrementi la pressió, sinó al contrari la redueix, però si continua pujant és perquè va haver 
una revisió cadastral de la qual l’Ajuntament ni cap ciutadà afectat en pot defugir ni escapar. 

El senyor Tarrés continua explicant que un altre element diferencial de l’entorn general del 
3% és el tema de l’aigua. Aquí també s’han de dir les coses pel seu nom. L’aigua és un bé 
escàs i s’ha de consumir adequadament i raonablement, cosa que fa la immensa majoria de 
la gent. 

L’Ajuntament ha fet unes petites actuacions per saber el nivell de conscienciació de la 
ciutadania a nivell pràctic i amb dades a la mà, quina és l’evolució del consum i la veritat és 
que la tendència general de la població és la reducció del consum de l’aigua. Per tant, un 
increment del 3% en el primer bloc de les tarifes de l’aigua en un context en què la gent té la 
tendència a estalviar aigua, vol dir no gravar l’aigua. Tothom és conscient que hi ha una 
minoria de persones que quan engega l’aixeta no es recorda de tancar-la. Si s’han de creure 
la filosofia que l’ús racional de l’aigua és ben lògic, democràtic, de sentit comú i de 
consciència col·lectiva, que aquells ciutadans que la malbaraten i que passa del tercer bloc 
pagui una mica més. Per tant, contribueix una mica més a mantenir el sistema de gestió 
d’aigua municipal. 

Respecte als habitatges desocupats, ha de dir que el seu grup des de fa molts anys ha tingut 
clar que s’ha de fomentar gravar en l’IBI els habitatges desocupats. El regidor d’Hisenda ha 
dit que hi ha 6.164 habitatges i és realment difícil amb l’actual normativa a la mà evidenciar 
els habitatges que estan realment desocupats. Costa molt i és gairebé impossible. Malgrat 
que la voluntat hi és les eines no hi són. Espera que els poders legislatius d’ara en endavant 
facin alguna cosa més que simplement deixar la patata calenta als ajuntaments, sense dotar-
los d’eines per gravar aquests habitatges. Quan es tingui una eina per saber quin són els 
habitatges desocupats s’imposarà per exigència social, que es gravi l’especulació pura i dura 
en la propietat dels habitatges. 

Pel que fa a les bonificacions industrials i de vehicles, explica que és interessant que si 
alguna indústria afavoreix realment el transport públic col·lectiu, si es pot demostrar i 
contrastar, tingui un 15% de bonificació tal i com s’ha comentat anteriorment. Si algú utilitza 
un cotxe amb carburant menys contaminant, s’ha de fer un seguiment i concedir la 
bonificació corresponent. 

L’increment de l’IPC per si sol queda justificat i que es pot qualificar de moderat. On realment 
els impostos fan mal a la ciutadania és en l’IBI i ha quedat prou acreditat, justificat i explicat 
que en el marge d’actuació de l’Ajuntament ha reduït el coeficient, s’ha minorat i reduït 
l’impacte de la revisió cadastral que es va imposar fa quatre anys. 

Del que ha exposat es dedueix i la ciutadania ha de tenir clar que l’Ajuntament no té un afany 
recaptatori des del punt de vista de la fiscalitat. 
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Vol assenyalar dos aspectes que representen el compromís i la voluntat de l’equip de 
govern. En primer lloc, es mantenen els ajuts als col·lectius especialment sensibles, amb 
especials dificultats, els quals s’han concretat abans. Han parlar de dues taxes concretes, la 
taxa mediambiental i el rebut de l’IBI. La decisió de l’equip de govern és ferma i justa. 

En segon lloc, és important mantenir les bonificacions fiscals per fomentar la implementació 
d’energies renovables, combustibles nets i transport col·lectiu. És una manera d’expressar 
una tendència i una voluntat d’intentar conscienciar la gent que si tots s’aboquen poden sortir 
guanyant col·lectivament i en la factura individual. 

El senyor Tarrés indica que són unes Ordenances justes, moderades i que estan plenament 
justificades i que la ciutadania les entendrà. 

La presidència indica que han quedat clares les posicions dels diferents grups i es recull la 
petició del representant d’ERC. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EA, ERC) 

Vots en contra: 0 

Abstencions:  4 (NOPP, CiU) 

Per tant i atès que, 

El Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els articles del 15 al 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals han 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 han de contenir 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 han 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 a allò que estableix l’article 85 de la  Llei general 
tributària 58/2003, de 17 de desembre,  ja que les Ordenances han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de 
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. Aquesta previsió  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. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 
municipals obeeixen, tant a l’adaptació normativa corresponent com a l’aclariment de la 
tributació dels operadors de telefonia mòbil per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local. 

Vistos els informes tècnic i econòmic 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 de domini públic local 
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les 
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 conjunt, el 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. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda. 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que han de regir per a 
l’exercici 2007 i següents.  

Indicar que el text d’aquesta Ordenança, amb excepció de l’apartat 3 de l’article 14 – Taxes, 
l’article 15 – Calendari fiscal, l’apartat 1 de l’article 35 – Pagament de la multa, l’apartat 3 de 
l’article 38 – Òrgans de recaptació i l’apartat 1 de l’article 43 – Ajornaments i fraccionaments, 
coincideix amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 30 de setembre de 2006. S’annexa a la present proposta d’acord el text íntegre 
d’aquesta Ordenança. 
 
“ Article 14 - Taxes 
... 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’Alcalde l’aprovació 
dels padrons. 
...” 
 
“ Article 15 - Calendari fiscal 
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. Del càrrec anual del padró d’IBI-Urbana a aquells que el tinguin domiciliat es passaran 
dos rebuts en les dates establertes en el calendari fiscal. 
…” 
 
“ Article 35 - Pagament de la multa  
 
1. Les sancions de multa, poden fer-se efectives abans que es dicti la resolució sancionadora, amb una 
reducció del 50 per 100. 
...” 
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“ Article 38 - Òrgans de recaptació  
... 
3. La recaptació dels ingressos municipals diferents dels referits a l’apartat 1 es fa sota la direcció del 
tresorer municipal i es pot utilitzar com a mitjà de pagament la targeta de crèdit fins a 3.000,00 €, el taló 
o xec conformat per entitat de crèdit i lliurat a favor de l’Ajuntament i qualsevol altre dels autoritzats per 
la Llei general tributària i el Reglament de recaptació.  
...” 
 
“ Article 43 - Ajornaments i fraccionaments 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i 
denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò previst a 
la seva Ordenança General. 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. En aquest 
sentit, quan vingui justificat per informe de l’àrea de Serveis Socials, s’autoritza a l’alcalde a instar a 
l’ORGT la concessió d’ajornaments i fraccionaments de pagament sense l’acreditament d’interessos de 
demora, a l’empara del que disposa l’article 10 del Text Refòs de la Llei reguladora d’Hisendes Locals. 
...” 
 
Segon.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
Ordenança fiscal núm. 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 

favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interes general 

Ordenança Fiscal núm. 33 Ordenança general de contribucions especials 
 
El text d’aquestes Ordenances coincideix en tot allò que és, per prescripció legal, d’aplicació 
general i obligatòria amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 30 de setembre de 2006. 
 
Els articles referits als elements tributaris de determinació obligatòria per l’Ajuntament, 
beneficis fiscals de concessió potestativa, tipus de gravamen, tarifes i coeficients, queden 
redactats com segueix: 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 5 -  Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudeixen d’exempció els següents immobles: 

a. Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros. 
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b. Els rústics, en cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la 
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros. 

 
2. Gaudeixen d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost els immobles urbans que 
desenvolupin activitats primàries, de caràcter agrícola, ramader o anàlogues, i que disposin d’un nivell 
de serveis de competència municipal inferior a l’existent en àrees consolidades del municipi. 
 
3. Gaudeixen d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte 
de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els 
béns del seu immobilitzat. 
 
4. Gaudeixen d'exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals 
correspongui a l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats locals i pertanyin a una o a diverses 
categories següents:  
  

a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social. 
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d'assistència primària, d'accés general. 
d) Garatge de les ambulàncies pertanyents als centres que gaudeixen d'exempció.  

 
Gaudeix d’aquesta exempció el Centre d’Assistència Primària de la Seguretat Social, ubicat a 
l’avinguda de Catalunya, núm. 127. 
 
5. Durant els set exercicis següents al de finalització del termini de tres anys de bonificació de 
concessió obligatòria per als habitatges de protecció oficial, definit en l'article 4.2.a), gaudeixen d'una 
bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, els que hagin obtingut la bonificació per al 
primer període, sense que sigui necessària sol·licitar-la. 
 
6. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família 
nombrosa en la data de meritament de l’impost, tenen dret a una bonificació del 40 % en la quota 
íntegra d’aquest impost, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la 
família.  
 
S’entén per habitatge habitual el que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal 
d’habitants.  
 
7. Gaudeixen d’una bonificació del 50 % en la quota de l’impost els immobles d’ús residencial que 
instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol sense estar-hi 
obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals.  L’aplicació d’aquesta bonificació 
està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació i compleixin els requisits establerts en l’Ordenança municipal 
reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta 
en edificis i construccions al municipi de Parets del Vallès. 
Els immobles esmentats gaudeixen d’aquesta bonificació en l’exercici en el qual finalitzin i usin aquesta 
instal·lació. 
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Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
  
2. Tipus de gravamen.  

2.1  El tipus de gravamen és del 0,73% quan es tracti de béns urbans, en general, a excepció dels tipus 
diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa. 

2.2 El tipus de gravamen és del 0,8% quan es tracta de béns rústics. 

2.3 El tipus de gravamen és de l’ 1,3% quan es traca de béns de característiques especials. 

A l’efecte de determinar els tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord amb els usos 
definits en la normativa cadastral, s'estableix la classificació següent de béns immobles i es determina 
el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual són d'aplicació els tipus 
incrementats.  

Aquests tipus només s’apliquen al 10% dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tingui major 
valor cadastral.  

     TAULA ANNEXA 

ÚS   CODI TIPUS VALOR C. MÍNIM 
Industrial I 0,822 2.450.000,00 € 

3. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions previstes en els 
articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

4. L'Ajuntament exigeix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús 
residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es 
determinen reglamentàriament.  

Aquest recàrrec, que s’exigeix als subjectes passius d'aquest impost, es merita el 31 de desembre i el 
liquida anualment l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l'immoble. 

 
Article 8 - Normes de gestió  
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4.  
 
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), cal que el subjecte passiu les hagi 
sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’ha d’acreditar 
el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la bonificació 
de l’article 5, apartat 4 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).  
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Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorren els requisits per a gaudir d’ambdues, 
s’aplica la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5.  
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i 1.b) es 
refereix a l’import de la quota líquida anual.  
 
L’Ajuntament pot agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix 
subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.  
 
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 3 comprèn des del període impositiu següent al 
que s’inicien les obres fins al posterior a l’acabament d’aquestes obres, sempre que durant aquest 
temps es facin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es 
puguin excedir tres períodes impositius.  
 
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats han d’aportar la documentació següent i complir 
els  requisits següents:  
 
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària 

mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.  
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, acreditació que 

cal fer mitjançant certificació de l’administrador de la societat o fotocòpia de l’últim balanç 
presentat davant l’AEAT, a l’efecte de pagar l’impost sobre societats.  

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. S’ha d’aportar fotocòpia de la llicència d’obres 
o del document que n’acrediti la sol·licitud davant l’Ajuntament.  

d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització / 
rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  

f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.  
 

2.3 Immobles destinats a centres sanitaris públics.  

Per a gaudir d'aquesta exempció, cal sol·licitar-la i  adjuntar-hi els documents següents:  

- Còpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació 
i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  

- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les instal·lacions que permetin 
prestar un servei sanitari de qualitat.  

L'efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la 
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.  

2.4. Titulars de família nombrosa.  

Per a gaudir de la bonificació, s’ha de presentar  davant la hisenda municipal la documentació següent: 
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• Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'administració competent. 
• Certificat d’empadronament o de document que acrediti que tots els membres de la família que 

consten en el títol de família nombrosa, estan empadronats en el domicili familiar. 
• Còpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti identificar de manera        indubtable 

la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  

Aquesta bonificació, que s’ha de sol·licitar, es concedeix pel període de vigència del títol de família 
nombrosa i s’ha de mantenir mentre no variïn les circumstàncies familiars. 

Els contribuents han de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 

La bonificació es pot sol·licitar fins a l'últim dia del període de pagament voluntari.  

En aquest cas, la concessió de la bonificació té efectes en el mateix any 2007 i comporta el 
reconeixement del dret a la devolució de l'excés ingressat, l'import ha de ser abonat en el compte 
bancari que designi el subjecte passiu a aquest efecte. 
 
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, si s’escau, a l’ORGT 
les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els 
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, no caldrà que 
aportin novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.  
 
2.5. Gaudir de les bonificacions, i si escau, de la pròrroga, establertes pels habitatges de protecció 
oficial és incompatible amb l’aplicació de les bonificacions previstes per als titulars de famílies 
nombroses.  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorren les circumstàncies per a poder-ne gaudir de 
més d’una, el subjecte passiu només pot optar per gaudir d’una bonificació, que serà  incompatible amb 
les altres.  
 
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de l’article  7.  
 
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que anualment facilita la 
Gerència Territorial del Cadastre. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 2 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Article 5è. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els 

locals en què es duguin a terme les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de 
tres mesos per fer-hi obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la 
quota tributària del període impositiu corresponent es redueix en proporció al nombre de dies que 
resta tancat el local. 
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2. La reducció regulada en l’apartat anterior, la concedeix l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents 
afectats. L’acord de concessió ha de fixar el percentatge de reducció i incloure-hi, si escau, el 
reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït 

 
3. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article afecten exclusivament la quota 

tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, 
si escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança. 

 
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes passius per quota 
municipal que estableixin un pla de transport per als seus treballadors afectes a les activitats 
desenvolupades en el municipi gaudeixen d’una bonificació del 15 % de la quota tributària 
corresponent, sempre que l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix de manera significativa 
el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que afavoreix la fluïdesa del trànsit en 
el municipi. La bonificació s’ha d’aplicar des del període impositiu en què es posi en funcionament 
el pla i mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’Ordenança vigent en cada 
període impositiu. 
 

Article 9è. Coeficients de situació 
 
1. Pel que fa a allò que preveu l'article 87 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest municipi es 
classifiquen en 5 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies 
públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna. 

 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat s’han de 

considerar de darrera categoria i han de romandre en la susdita classificació fins al primer de gener 
de l'any següent al que el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i les 
inclogui a l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta 

Ordenança i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es dur 
a terme l'activitat econòmica s'estableix la taula de coeficients següent: 

 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 
 1ª 2a 3a 4a 5a 

Coeficient aplicable 
 

3,285 
 

3,120 
 

2,955 
 

2,790 
 

2,625 

 
4. La correspondència a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui 

situat l'accés principal determina el coeficient aplicable a qualsevol local. 
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ANNEX 
 

ÍNDEX ALFABÈTIC DELS CARRERS PER CATEGORIES 
 

 
1. CARRERS DE PRIMERA CATEGORIA: 

 
ZONA EQUIPAMENTS: 

 
Carretera C-17. Barcelona  - Puigcerdà 

del Km. 22,000 al 22,600 
Sector Circuit 
Sector IVECO 
Variant de Parets del Vallès a Granollers 

 
2. CARRERS DE SEGONA CATEGORIA 
 

POLÍGON INDUSTRIAL LLEVANT: 

Bassa, de la 
Can Guasch 
Can Romeu, de 
Dipòsit, del 
Fluvial, passeig 
Francesc Macià (del núm. 12 fins el final i del núm. 13 fins al final) 
Llevant 
Marineta, de la 
Molí de Vent 
Palou 
Sínia, de la 
Tenes 
Torrent de Can Ninou 
 
POLÍGON EIXAMPLE INDUSTRIAL: 

Camí de Can Cabasses 
Comte de Montemolín (del núm. 13 fins el final i del núm. 14 fins al final) 
Monistrol (del núm. 5 fins el final i del núm. 8 fins al final ) 
Quarter Migdia 
Ramon i Cajal 
Súria 
 
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET: 

Besòs 
Congost 
Llobregat 
 
POLÍGON INDUSTRIAL DE  CAN VOLART: 

Can Gurri 
Can Moragas Nou  
Enllaç, Nacional 152 
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Garbí 
Gregal 
Mestral 
Torre de Cellers 
 
POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR AUTOPISTA: 

Quarter Llevant 
P. Can Prat 
Camí antic de Montmeló 
Camí de Montmeló 
Ciència, de la 
Diesel 
Edison 
Marconi 
Fluvial, Passeig 
Catalunya, avinguda de.   - del núm.: 106 AL 148 
 
SECTOR NUTREXPA: 

Crtra. C-17. Barcelona a Puigcerdà, al seu pas pel municipi 
  Excepte el tram de primera categoria. 
 

  

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR ZETA 

Impremta, de la 
Logística 
Premsa, de la 

 
3 . CARRERS DE TERCERA CATEGORIA: 
 
Aragó 
Barcelona (núm. 1 i del núm. 2 al 6) 
Cantallops 
Catalunya, avinguda de (excepte tram de 2a categoria) 
Comte Montemolín (del núm. 1 al núm. 11 i del núm. 2 al núm. 12 ) 
Conestable de Portugal 
Doctor Trueta, plaça del 
Fra Francesc d’Eiximenis 
Francesc Macià, avinguda de (del núm. 1 al núm. 11 i del núm. 2 al núm. 10) 
J. Bosco 
Joan Olivé 
Joaquim Guasch 
Josep Pla, plaça de 
La fàbrica 
La mina 
Lluis Companys, avinguda de 
Major 
Monistrol (del núm. 1 al núm. 3 i del núm. 2 al núm. 6) 
Mossèn Pere Batlle, plaça de 
País Valencià, passatge del 
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Pau Casals 
Pedra del Diable, avinguda de la 
Ponent 
Prat de la Riba (del núm. 25 al núm. 53 i del núm. 22 al núm. 28) 
Racó 
Raval (del núm. 1 al núm. 15 i del núm. 2 al núm. 28) 
Salvador Espriu 
Sant Antoni (del núm. 2 al núm. 78 i del núm. 3 al núm. 51) 
Sant Valerià (del núm. 2 al núm. 18) 
Sol 
Torn, plaça del 
Travessera (els núm. 1 i 2) 
Víctor Català 
 
4. CARRERS DE QUARTA CATEGORIA: 

 
Alfons XIII 
Alzina 
Amanda Sagristà 
Àngel Guimerà 
Anselm Clavé 
Anton Feliu 
Aurora 
Ave Maria 
Badalona 
Bailen 
Balmes 
Barcelona (del núm. 8 al núm. 26 i del núm. 3 al núm. 19) 
Batista i Roca 
Berenguer 
Bruc 
Butjosa 
Ca n'Oms 
Camí del Bosquet 
Camp de les Peces, plaça 
Casanovas, avinguda de 
Cim Vallesà, plaça 
Conflent, passatge 
Consell de Cent 
Doctor Caballero 
Doctor Ferran 
Doctor Fleming 
Dos de Maig 
Empordà 
Enric Ballera 
Espanya, avinguda d’ 
Espanya, plaça d’ 

   Estació, avinguda de l’ 
Estrella, passatge de l’ 
Ferrer i Guardia 
Ferret 
Font de la Salut, plaça de 
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Font de Sant Jordi 
   Francesc Layret, passatge de 

Franqueses 
Frederic Marés, plaça de 
Frederica Montseny 
Galende 
Gallecs, plaça de 
Girona 
Gual Villalbí 

   Horts del Rector, plaça dels 
   Ildefons Cerdà, plaça d’ 

Independència 
Isidre Nonell 
Jacint Verdaguer 
Joan Fuster, passatge de 
Joan Miró, passeig de 
Joan XXIII 
Josep Marcer, plaça de 
Josep Maria Folch i Torras 
Josep Molins 
Alguer, passatge de l’ 
Lepant 
Llibertat 

   Lluna 
Maria Aurèlia Capmany 
Marià Tous 
Mary Santpere 
Mediterrani 
Mercè Rodoreda 
Mestre Jordana  
Migdia 
Mirador de Gallecs, plaça del 
Miquel Servet 
Mollet 
Mossèn Jaume d’Urgell 

   Montmeló 
Montseny 
Montserrat 
Montserrat Roig 
Narcís Monturiol  
Nou 
Nostra Senyora de Montserrat, travessia de 
Onze de setembre 
Ordidores 
Orfeó Català 
Països Catalans, plaça dels 
Pere Castells 
Picasso 
Pins, carrer dels 
Poesia 
Pont, carrer del 
Prat de la Riba (del núm. 1 al núm. 23 i del núm. 2 al núm. 20) 
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Ramon Casas 
Raval (del núm. 17 al núm. 35 i del núm. 30 al núm. 38) 
Ribera, passeig de la 
Rius i Taulet 
Ronda, passeig de la- núm. parells 
Roselló 
Salut 
Salvador Dalí 
Sant Antoni (del núm. 80 al final i del núm. 59 al final) 
Sant Antoni M. Claret 
Sant Cristòfol 
Sant Esteve 
Sant Gaietà 
Sant Jaume 
Sant Joan 
Sant Jordi 
Sant Josep 
Sant Mateu 
Sant Miquel 
Sant Rafael 
Sant Sebastià 
Sant Valerià (del núm. 3 al núm. 7 i del núm. 24 al núm. 42) 
Santa Esperança 
Santa Irene 
Sardana 
Ses Illes, passatge de 
Sicília 
Sot d’En Barriques 
Teixidores 
Tenor Vinyas 
Tèxtil 
Tintorers 
Travessera (del núm. 3 al final i del núm. 4 al final) 
Torres i Bages 
Valldonzella 
Vallespir, passatge del 
Vapor 
Verge de Montserrat, avinguda 
Via Piquer 
Vila, plaça de la 
Viver 

 
SECTOR PADEVA: 

 
El Farell 
Can Riera, passeig de 
La Mola 
Marina 
Montcau 
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5. CARRERS DE CINQUENA CATEGORIA: 
 

S'inclouen en aquesta categoria els carrers que no han estat expressament ressenyats en una 
altra de les categories indicades 

 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

 
a) S’estableix una bonificació del 100 % als vehicles històrics als quals es refereix l’article 1 del 
Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.  
El caràcter històric del vehicle s’acredita aportant certificació de la catalogació de l’òrgan competent de 
la Generalitat. 
 

b) S’estableix una bonificació del 75 % per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys. 

L’antiguitat del vehicle es compta des de la data de fabricació; si no es coneix, s’ha de prendre la de la 
matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de 
fabricar. 

 
c) S’estableix una bonificació del 75 % de la quota del l’impost a favor dels titulars de vehicles que per 
la classe de carburant que utilitzen o per les característiques dels motors es considera que produeixen 
menor impacte ambiental. 
 
 
Article 6è. Quota tributària 

 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, s’incrementen per aplicació dels següents coeficients: 

 
TURISMES  
De més de 20 cavalls fiscals  2 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals     1,92 
Altres turismes 1,86 
 
MOTOCICLETES  
Motocicletes de més de 1.000 cc. 2 
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.            1,92 
Altres motocicletes 1,86 
 
RESTA VEHICLES 1,86 
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2. Com a conseqüència del que preveu l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi 
és el següent: 

 
 

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES                                                         Quota (euros) 

A) TURISMES 
- De menys de 8 cavalls fiscals                                                                           
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals                                                                        
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals                                                                     
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals                                                                      
- De més de 20 cavalls fiscals                                                                            

 
23,47 
63,39 

133,81 
172,05 
224,00 

B) AUTOBUSOS 
- De menys de 21 places                                                                                 
- De 21 a 50 places                                                                                         
- De més de 50 places                                                                                     

 
154,94 
220,67 
275,84 

C) CAMIONS 
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil                                                  
- De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil                                                    
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil                                        
- De més de 9.999 kg de càrrega útil                                                    

 
78,64 

154,94 
220,67 
275,84 

D) TRACTORS 
- De menys de 16 cavalls fiscals                                                                         
- De 16 a 25 cavalls fiscals                                                                                 
- De més de 25 cavalls fiscals                                                                           

 
32,87 
51,65 

154,94 
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil                                    
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil                                                     
- De més de 2.999 kg de càrrega útil                                                    

 
 

32,87 
 

51,65 
154,94 

F) D’ALTRES VEHICLES 
- Ciclomotors                                                                                                      
- Motocicletes fins a 125 cc                                                                                
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc                                                   
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc                                                   
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc                                                
- Motocicletes de més de 1.000 cc                                                                   

 
8,22 
8,22 

14,08 
28,18 
58,16 

121,16 
 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és la que estableix l’annex V del Reglament general de 
vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, la determinació de les diverses classes de vehicles es regeix pel 
que disposa el Reglament general de vehicles.  
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Ordenança fiscal núm. 4 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
  
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de 

les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt històric artístic o 
hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons el que estableix la Llei 16/1985, de 
25 de juny, del Patrimoni històric espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals 
acreditin que hi han fet obres de conservació, millora o rehabilitació a càrrec seu . 

 
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal cal acreditar que les obres de conservació o rehabilitació 
dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu o els seus ascendents, fins al primer grau i 
que la despesa efectiva realitzada en el període dels últims cinc anys, no ha estat inferior al 10 % 
del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 

 
2. Es concedeix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en 

la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge 
habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 
primer grau i adoptats, els cònjuges o parelles de fet i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants. 

 
El concepte d’habitatge habitual és el que defineix la normativa de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques. 

 
En qualsevol cas, per tenir dret a la bonificació esmentada cal que l'adquirent mantingui la propietat 
o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, 
llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini. 
 
No complir el requisit previst al paràgraf anterior determina que el subjecte passiu ha de satisfer la 
part de l'impost que ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els 
interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble i presentar a 
aquest efecte la corresponent autoliquidació.  

 
Els subjectes passius han de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat i presentar la 
documentació que ho justifiqui dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració 
a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 
 
Article 7è. Base imposable 
... 

8. Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general es pren, a efecte de la determinació de la base imposable 
d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals 
la reducció del 40 per 100. 
Aquesta reducció no és d’aplicació en el supòsit que els valors cadastrals resultants de la 
modificació a què es refereix el paràgraf primer siguin inferiors als vigents fins aleshores. 
El valor cadastral reduït no pot en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
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Article 8è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord amb el que preveu l'article 108.4 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de l'increment 

real s'aplica sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditació el percentatge que resulti del 
quadre següent: 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 

3,10% 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,80% 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,70% 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,70% 

 
2. La quota és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 27 %. 
 
 
Article 11è. Règim de gestió 
... 
 
7.   L’autoliquidació o declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des                  de la 

data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini és d’un any, sense que sigui necessari que 

el subjecte passiu sol·liciti la pròrroga. 
... 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 

GENERAL 
 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
municipal pels serveis de telefonia mòbil que necessiten utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en 
aquest Municipi s’apliquen les fòrmules següents de càlcul. 
 
a) Base imposable 
 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel servei de 
telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
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Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la participació 
de la telefonia mòbil. L’ import per a l’exercici 2007 és de 82.6 euros/any. 
Nt= Nombre de telèfons fixos instal·lats en el municipi l’any 2006, que és de 8.766. 
NH= 90% del nombre d’habitants empadronats en el municipi. El 2006: 14.582 (90% s/16.202). 
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. L’ import per al 2007 és de 235,22 euros/any. 
 
b) Quota bàsica 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable. 
 
QB= 1,5% s/ BI 
 
Quota tributària/operador= CE *QB 
 
Essent: 
 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la quota de participació en el mercat, incloent-hi les 
modalitats de postpagament i prepagament. 
 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2007 és de 62.310 euros. 
 
c) Imputació per operador 
 
Per al 2007 el valor de CE i la quota trimestral que cada operador ha de satisfer són els següents: 
 

 CE Quota 
Telefónica Móviles 46,8% 7.290,27 Euros/trimestre 
Vodafone 27% 4.205,93 Euros/trimestre 
Amena 16,2% 2.523,56 Euros/trimestre 

 
A fi de de determinar el coeficient CE, els subjectes passius poden  provar davant l’Ajuntament que el 
coeficient real de participació en l’exercici 2006 ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions 
trimestrals s’han d’ajustar aplicant-hi el coeficient que l’operador acrediti. 
 
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, 
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base 
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin 
anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta 
Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte 
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos 
bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al 
propietari de la xarxa, per usar-la.  
 
3. Pel que fa als apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació 
els que són imputables a cada entitat i s’han obtingut com a contraprestació dels serveis prestats en 
aquest terme municipal, en el desenvolupament de l’activitat ordinària; només se n’exclouen els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:  
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a 

consums dels abonats efectuats en el municipi.  
b) Serveis necessaris prestats als consumidors per a la recepció del subministrament o servei 

d’interès general, propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en 
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o 
instal·lacions propietat de l’empresa.  

c) Lloguers, cànons o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis 
que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o altres mitjans emprats en 
la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores.  

 
4. No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquest efecte, els impostos indirectes que graven els 
serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un 
ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouen entre els ingressos 
bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que 
han de ser utilitzats en les instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre 
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria 
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:  
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en 
l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.  
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en 
l’article 3 d’aquesta Ordenança són compatibles amb altres taxes establertes o que pugui establir 
l’Ajuntament per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les 
esmentades empreses siguin subjectes passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 % a la base imposable definida en aquest article.  
 
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
  
Ordenança fiscal núm. 6 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 

via pública 
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Ordenança fiscal núm. 9 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús 
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment 
de les voreres 

 
 

 

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

  
Ordenança fiscal núm. 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 

  
Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa 
  
Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
  
Ordenança fiscal núm. 14 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles 

o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 

  
Ordenança fiscal núm. 15 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 

l’Administració municipal en les activitats i les instal·lacions 
  
Ordenança fiscal núm. 16 Taxa per la prestació de serveis mediambientals. Recollida 

selectiva, orgànica, tractament i eliminació de residus. 
  
Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local 

  
Ordenança fiscal núm. 18 Taxa pel subministrament d’aigua 
  
Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per la prestació del servei d’escoles bressol 
  
Ordenança fiscal núm. 20 Taxa per serveis especials de vigilància i d’altres motivats 

per espectacles públics i grans transports 
  
Ordenança fiscal núm. 21 Taxa per l’expedició de documents administratius 
  
Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer 
  
Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per llicències urbanístiques 
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Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament en la via pública 

  
Ordenança fiscal núm. 25 Taxa per la recollida de gossos i gats  
  
Ordenança fiscal núm. 26 Taxa per la prestació de serveis en la Piscina Municipal 
  
Ordenança fiscal núm. 27 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials 

en establiments municipals (Escola de Música) 
 
 

 

Ordenança fiscal núm. 28 Taxa pel lloguer de sales, teatres municipals i altres 
d’anàlegs. 

  
Ordenança fiscal núm. 29 Taxa per la publicitat a Ràdio Parets. 
  
Ordenança fiscal núm. 30 Taxa pel servei d’atenció psicològica 
  
Ordenança fiscal núm. 31 Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals 
  
Ordenança fiscal núm. 34 Ordenança general reguladora dels preus públics 
  
 
El text de les esmentades Ordenances es correspon amb el publicat en el Butlletí Oficial de la 
Provincia de Barcelona núm. 311 annex I) de data 28 de desembre de 2004, amb les 
modificacions següents: 
 
 

 
Ordenança fiscal núm.  5 

 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del 
qual és, dintre del terme municipal, qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi 
l'obtenció de la llicència d'obra o urbanística corresponent, tant si s’ha obtingut com no, i  sempre que l’ 
expedició de les llicències esmentades correspongui a aquest Ajuntament. 
En queden exclosos els supòsits que regula aquesta Ordenança i en els quals s’autoritza la substitució 
de la llicència urbanística pel de tràmit simplificat d’assabentat, que poden gestionar-se en la seva 
totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
En tot cas, resten excloses de la subjecció de l’impost les construccions, instal·lacions i obres que no 
es porten a terme a la via pública i que s’han de considerar de caràcter menor, en règim de llicència 
d’obres o d’assabentat, sempre que el cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.000,00 €. 
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Article 2n. Actes subjectes  
 
Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents: 
 

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de planta nova i d’ampliació. 
b) Obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
c) Obres de modificació o reforma en edificis, tant les que en modifiquen la disposició interior com 

les que en modifiquen  l’aspecte exterior. 
d) Els moviments de terra i le sobres de desmuntatge o esplanació del sòl. 
e) Obres puntuals d’urbanització no incloses en projectes d’urbanització. 
f) Obres de construcció o instal·lació de murs i tanques. 
g) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
h) Altres construccions, instal·lacions i obres a la via pública. 
i) Obres de construcció, reforma o modificació  de les instal·lacions que afectin el subsòl. 
j) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o d’altres de similars i la col·locació d’antenes 

o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 
k) Qualsevol  altra construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d'obra o urbanística. 

 
Article 3r. Actes no subjectes  
 
No estan subjectes a aquest impost: 
 
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat. 
 

1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es facin en l’interior dels habitatges. 
2. Les obres menors interiors que es fan en habitatges  i no comporten cap canvi en les obertures, 

els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici, llevat del cas que 
formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o reforma, que amb carácter general es 
facin en un edifici o instal·lació. 

3. Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes). 
4. Treballs d’enjardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquen la 

modificació del nivell de terres existent. 
5. Instal·lació d’antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o comercials de radio i 

televisió (tipus A), definides a l’article 12 del Reglament regulador de la instal·lació d’antenes. 
6. Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani. 
7. Col·locació o substitució de canals exteriors de recollida d’aigües pluvials de cobertes, en 

habitatges unifamiliars, adossats o aïllats. 
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer. 
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres. 

 
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i l’equilibri 
del paisatge urbà. 
 
3.3. Les construccions obres i instal·lacions específiques que es facin per afavorir les condicions 
d’accés, ús i habitabilitat a persones amb discapacitat, sempre que aquestes actuacions no s’integrin 
en obres o construccions d‘abast general. 
 
3.4. Les obres d’adequació a les mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents. 
 
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a alternatives (solar, 
eòlica...) 
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3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de mesures 
d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte ambiental. 
 
 
Article 7è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Es concedeix una bonificació del 95% de la quota de l’impost a les construccions, instal·lacions o 

obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies 
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  

 
Aquesta declaració correspon al Ple de la Corporació i s’acorda, amb una sol·licitud prèvia del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, o bé, directament si les 
sol·licituds es refereixen als immobles que consten inclosos en catàlegs del patrimoni arquitectònic 
municipal 

 
Quan es tracta d’obres afectades per aquest apartat, es dedueix de la quota de l’impost l’import que 
s’ha de satisfer en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística, quantitat sobre la qual 
s’aplica la bonificació del 95%. 

 
2. S’estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions d’habitatges, destinats a venda, 

lloguer o a ús propi, que obtinguin la qualificació definitiva de protecció pública i a les construccions 
d’habitatges, que per determinació de la normativa de planejament urbanístic es promoguin sota 
aquest règim i estableixin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la 
gestió de l’adjudicació dels adquirents. Quan l’edifici o promoció no és totalment qualificat de 
protecció oficial, la bonificació s’aplica sobre el cost de les obres destinades exclusivament a 
aquesta finalitat i s’hi afegeix la part proporcional dels elements comuns compartits amb altres usos 
o modalitats de promoció. 
Gaudeixen d’aquesta mateixa bonificació la rehabilitació dels habitatges i d’edificis d’habitatges que 
assoleixin la qualificació d’actuació protegida. 
 

Article 9è.  Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen és del 3,62 %. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d'ingrés 

 
1. El sol·licitant d'una llicència per fer les construccions,  instal·lacions o obres esmentades a l'article 

2n d'aquesta Ordenança ha de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost 
d'execució estimat. 

 
2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practiquen la liquidació provisional i prenen com a 

base el pressupost de referència, sense minoracions, que resulti de l’aplicació dels mòduls vigents 
aprovats pel COAC. 

 
Quan no es presenta projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, és competència dels tècnics 
municipals la determinació de la base imposable. La quantificació del cost de les obres pels tècnics 
municipals es referencia al pressupost de referència, sense minoracions, que resulta de l'aplicació 
dels moduls vigents aprovats pel COAC, amb anterioritat a la sol·licitud de llicència. 

 
3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades  i del seu cost real efectiu, 

l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, pot modificar, si escau, la 
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base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicar la liquidació definitiva corresponent i 
exigir del subjecte passiu la quantitat que correspongui o, si escau, reintegrar-la-hi. 

 
4. L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectua en els terminis establerts en l'article 62 

de la Llei general tributària. 
 
Transcorregut el període voluntari de pagament, si no s’ha efectuat l'ingrés, s'inicia el període 
executiu, que determina l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes 
previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
En cas que, de la liquidació, en resulti un import retornable, s’ha d’ordenar la devolució en el 
termini previst en l’article 31 de la Llei general tributària. 

 
5. Per a totes aquelles obres en la via pública realitzades per particulars subjectes a la taxa per 

l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’us públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres, la base imposable de l’ICIO es determina en funció dels mòduls que 
s’estableixen a l’annex d’aquesta ordenança. Aquests mòduls també serveixen per determinar la 
liquidació en concepte de cost de l’obra en aquells casos en què directament, a petició de 
l’interessat, o de forma subsidiària, l’Ajuntament les acabi executant. 

 
ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 10.5 DE LA PRESENT ORDENANÇA 
 
1 CONSTRUCCIÓ GUALS  Euros 
 1.1 Construir guals de vehicles, sigui quin en sigui l’ús, per metre lineal o 

fracció 
262,00 

2 MODIFICACIÓ, REFORMA I SUPRESSIÓ GUALS  Euros 
 2.1 Aixecament i reconstrucció de la vorera, per m2 o fracció 75,00 
 2.2 Aixecament i reconstrucció de la vorada, per m lineal o fracció 28,00 
 2.3 Aixecament i reconstrucció de la calçada, per m2 o fracció 75,00 
3 CONSTRUCCIÓ VORERES I VORADA Euros 
 3.1 Nova construcció de la vorera, per m2 o fracció 42,00 
 3.2 Nova construcció de la vorada, per m lineal o fracció 17,00 
4 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA  Euros 
 4.1 Arquetes, per unitat 260,00 
 4.2 Per supressió d'arbres, per metre o fracció de perímetre de tronc a un 

metre de sòl 
350,00 

 4.3 Per supressió o desplaçament de fanals, per unitat 1.130,00 
5 CONSTRUCCIÓ OBRES DE CLAVEGUERAM Euros 
 5.1 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers 

pavimentats 
1.730,00 

 5.2 Construcció d'obres de clavegueram fins a 8m lineals amb carrers 
sense paviment 

1.084,00 

 5.3 Construcció d'obres de clavegueram de més de 8m lineals segons 
pressupost 
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Ordenança fiscal núm. 6 
 

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents: 
 
Tarifa primera: 
 
Ocupació del vol  o del sòl per: transformadors, caixes d'amarratge, caixes de distribució, 
caixes de registre, cables, pals, tapes i anàlegs. 
 
 1 Transformadors instal·lats a la via pública   Euros/any 
       - Fins a 100 kVA  140,00 
       - De 100 a 200 kVA  280,00 
       - A partir de 200 kVA  280,00 
       - més, per cada kVA  36,00 
    Euros 
 2 Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1.000 V han 

de satisfer anualment per cada conductor i metre lineal 
  

0,50 
 3 Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió, han de satisfer 

anualment per cada conductor i metre lineal 
 1,40 

 4 Caixes d'alta tensió, cadascuna i per any  105,00 
 5 Caixes de baixa tensió, cadascuna  105,00 
 6 Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió  11,00 
     
 7 Per cada pal de fusta destinat al sosteniment de la xarxa  10,50 
 8 Per cada pal o columna metàl·lica o de formigó, per al sosteniment 

de la xarxa 
 19,00 

 9 Per cada tapa de tancament de clau de pas  4,20 
     
Tarifa Segona: 
Ocupació del subsòl per: transformadors, caixes d’amarratge, caixes de distribució, caixes de 
registre, cables i anàlegs: 
 
 1 Transformadors instal·lats en el subsòl de la via pública:  Euros/any 
       - Fins a 100 kVA  105,00 
       - De 100 a 200 kVA  210,00 
       - A partir de 200 kVA  210,00 
       - més, per cada kVA  35,00 
    Euros 
 2 Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió que no 

ultrapassin els 1000 V. Per cada conductor, anyalment i metre lineal: 
  

0,35 
 3 Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió. Per cada conductor, 

anyalment i per metre lineal: 
  

0,57 
 4 Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, 

PVC o d'altre material. Per metre lineal i any: 
  

0,50 
 5 Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta i mitjana pressió: 
       - Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  1,40 
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       - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  2,80 
 6 Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió: 
        - Fins a 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  1,40 
        - De més de 50 mm. de diàmetre, per metre lineal i any  2,80 
 7 Ocupació del subsòl de la via pública o terreny del camí, amb altres construccions o 

instal·lacions no detallades anteriorment: 
         - Per cada m3. i any  14,00 

 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitza el procediment de licitació pública, no s’han 

d’aplicar les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa es determina pel valor econòmic de la 
proposició sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 9 
 

TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 

 

Article 6. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa és el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents: 
 
  Euros 
1 CONSTRUCCIÓ, MODIFICACIÓ, REFORMA O SUPRESSIÓ DE GUALS 100,00 
2 CONTRUCCIÓ D’OBRES DE CLAVEGUERAM 100,00 
3 ALTRES OBRES EN LA VIA PÚBLICA Euros/unitat 
 3.1 Per supressió d'arbres 50,00 
 3.2 Per supressió o desplaçament de fanals 50,00 
 3.3 Altres (arquetes, etc)  50,00 
 
3. Pròrroga de la llicència: s’ha de pagar el 25% dels drets inicialment satisfets. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 10 
 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES 
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic 
local amb: 
 
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 

anàlogues 
b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, tant si són definitives com 

provisionals, en vies públiques locals 
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c) Per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública 
 
No està subjecte a aquesta taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic 
local amb instal·lació de bastides, contenidors i altres instal·lacions anàlogues per a la realització de 
treballs subvencionats en aplicació de l’Ordenança municipal de subvencions per a la rehabilitació de 
façanes. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota que s’ha de satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 

Tarifa primera : 
 
1. Per càrrega, descàrrega i treballs a la via pública que comportin restricció o tall del trànsit rodat 
o de vianants: 

  Euros 
a) Per ocupació sense tall de trànsit per hora o fracció  15,00 
b) Per tancament sense presència de Policia Local per hora o fracció  30,00 
c) Per tancament amb presència d’un agent de Policia Local, per hora o 

fracció 
 

100,00 
 

El tipus de modalitat és discrecional de l'Ajuntament d'acord amb les necessitats del sol·licitant i 
les circumstàncies del trànsit o del servei de la Policia Municipal. 
 
2. Per cada grua fixa utilitzada en l'activitat de construcció el braç o ploma 
de la qual ocupi en el seu recorregut la volada de la via pública per cada 
mes o fracció. 

  
80,00 

 
La instal·lació de grues torre fixes requereix la llicència d’instal·lació i d'activitat municipal amb 
aportació de la documentació i el projecte preceptiu. 
Es poden instal·lar grues torre fixes sobre la via pública en aquells casos en què es garanteixi el 
trànsit i la seguretat de vehicles i vianants, i les condicions urbanístiques ho permetin. 
 
Tarifa segona: 
 
Ocupació de la via pública amb enderrocs, materials de construcció, bastides, grues fixes, sils, 
maquinària d'obra i anàlegs: 
 
1 Per cada m2 de via pública ocupada i celada per ús d'obres, per dia o 

fracció 
  

1,00 
 
 La ocupació de via pública celada requereix llicència d’instal·lació municipal. 
 

2 Per cada m2 de via pública ocupada per runes o materials d'obra 
sense celar, per dia o fracció   

  
1,60 

3 Per unitat de contenidor, plataforma de transport, sacs o similar per dia 
o fracció 

  
10,00 
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Ordenança fiscal núm. 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 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determina d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 

Tarifa primera. ZONES DE SÒL URBÀ O SIMILARS: 
 

 
  Euros 
Entrada de pas de vehicles de  qualsevol classe a través de la vorera. Inclou la 
reserva d'estacionament i l’acreditació 

  
67,25 

 
En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s'aplica a la tarifa els coeficients correctors 
següents: 
 

Aparcaments: Coeficient.: 
a) d'1 a 4 vehicles de capacitat 1.00 
b) de 5 a 9 vehicles de capacitat 1.10 
c) de 10 a 25 vehicles de capacitat 1.25 
d) de 26 a 50 vehicles de capacitat 1.50 
e) de 51 a 75 vehicles de capacitat 1.75 
f) de més de 75 vehicles de capacitat 2.00 

 
1.1. L’atorgament de la llicència és discrecional per aquesta Corporació, en funció de les 

circumstàncies urbanístiques i de trànsit de la zona. 
1.2. En cas de celebració de mercats o actes públics, el gual ha de quedar suspès durant el termini de 

celebració de l'acte.  
1.3. Discrecionalment i motivat per circumstàncies del trànsit es pot obligar a pintar la vorera del gual  

de color "groc auto" 
1.4. En el carrer Major i el del Raval, no es conceideixen guals per aparcament de menys de 2 vehicles. 
1.5. Els guals es concedeixen per un màxim de 4,50 metres, en les categories a) i b), i de 6 metres en 

les categories de c) a f). 
1.6. En cas que no hi hagi un projecte tècnic de l'activitat d'aparcament, la categoria de l'aparcament 

s’estableix a raó d’1 plaça d'aparcament per cada 25 m2 de local. 
1.7. El gual és per definició, l'ús privatiu de la vorera per l’accés de vehicles als immobles. A fi de 

preservar la uniformitat constructiva i estètica i en els casos que sigui recomanable, pot rebaixar-
se la vorera entre dos guals consecutius. 

 
Tarifa segona. RESERVA D'APARCAMENT SENSE LIMITACIÓ HORÀRIA. 

 
S'aplica als conceptes següents: 

 
2.1.  Parada de línia regular de transport de viatgers. 
2.2.  Serveis discrecionals de transport de viatgers i anàlegs 
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Les tarifes són: 

 
  Euros 

 
Fins a 3 metres lineals per any  42,00 
Per cada metre suplementari i any  11,00 

 
Tarifa tercera. RESERVA D'APARCAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA. 

 
Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a la càrrega i descàrrega de 8 a 20 h. 

 
  Euros 

 
Fins a 3 metres lineals per mes o fracció   41,00 
Per cada metre suplementari i mes o fracció   10,00 

 
Les reserves d'estacionament per càrrega i descàrrega de passatgers o mercaderies no implica 
rebaixar la voravia.  
 
Tarifa quarta. PLACA DE GUAL PERMANENT O DE RESERVA D’ESPAI 

 
  Euros 
   
Placa permanent o de reserva d’espai   10,00 

 
Tarifa cinquena.  GUALS AFECTATS PEL MERCAT MUNICIPAL 

 
Als guals afectats pel mercat municipal, se’ls aplica la tarifa següent: 
 
  Euros 
   
Entrada de pas de vehicles de qualsevol classe a través de la vorera. Inclou la 
reserva d’estacionament i l’acreditació 

  
58,00 

 
En els casos de locals destinats a aparcament col·lectiu, s’aplica a la tarifa els mateixos coeficients 
correctors especificats a la tarifa primera. 
 
2. Quan el beneficiari del gual sigui propietari d’un vehicle que gaudeixi de l’exempció de l’apartat f) o g) 
de l’article 4t de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o pugui acreditar mitjançant certificat de 
convivència que algun dels membres de la unitat familar gaudeix d’alguna d’aquestes exempcions per 
defecte o incapacitat física o minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100, han de pagar la 
quota reduïda al 100%. 
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Ordenança fiscal núm. 12 
 

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
SOBRE LES SOL·LICITUDS 
 

a) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant l'estiu de 
cada any, a excepció del període de Festa Major dins l’àmbit de la plaça de la Vila i el carrer 
del Raval han de formalitzar la sol·licitud abans del dia 30 de març de cada any, en la qual han 
d’indicar el termini de temps en què l’espai romandrà ocupat i el nombre de taules que s’hi 
instal·laran. 

 
b) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d’espai públic dins l’àmbit de la 

plaça de la Vila i el carrer del Raval, en el període de Festa Major, han de formalitzar la 
sol·licitud abans del dia 10 de juliol de cada any, en la qual han d’indicar el nombre de metres 
quadrats que ocuparan. 

 
Les sol·licituds presentades amb posterioritat a les dates esmentades poden ser rebutjades. 

 
La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
 
 

  Euros 
a) En tot el terme municipal, amb excepció dels dies de celebració de la Festa 

Major, en els àmbits de la plaça de la Vila i  el carrer del  Raval. Per m2, i dia 
  

0,46 
b) Els dies de celebració de la Festa Major, en els àmbits de la plaça de la Vila i  

del carrer del Raval. Per m2, i dia 
  

0,58 
 
 

L’import liquidat per aquests conceptes i tarifes, ha de ser abonat en retirar l’autorització, i és 
imprescindible per ocupar la via pública. 

 
En cas de mantenir-se l’ocupació de la via pública més enllà del temps autoritzat, hi ha d’haver 
una nova liquidació complementària per l’import de l’excés produït. 

 
SOBRE EL PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ 
 

a) La concessió de l’Ajuntament del permís oportú per ocupar la via pública és de caràcter 
discrecional i per atorgar-la, s’ha de tenir en compte: 

 • Que l’activitat sol·licitada no interfereixi les activitats, socials i culturals, de caràcter 
ciutadà. 

• Que, per al bon funcionament de la circulació, ja sigui de vianants o de vehicles, no 
afecti la via pública. 

Que l’activitat sol·licitada no produeixi molèsties al conjunt dels veïns. 
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b) L’acte administratiu de la concessió de la llicència d’ocupació és previ i imprescindible per 
realitzar-la. Totes les sol·licituds corresponents a ocupacions, ja realitzades, o les que es 
detectin sense la corresponent autorització, han de ser liquidades, en cas d’atorgar-se, amb 
un recàrrec del 25 % 

c) Atès el caràcter discrecional de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública, no es 
creen en cap cas, drets adquirits per a ulteriors ocupacions. 

d) Durant el termini d'ocupació, la superfície atorgada ha d’estar indicada visiblement sobre el 
paviment. En cas d’excedir-la, ha de donar lloc a la corresponent liquidació, amb el recàrrec 
indicat, de la superfície complementària ocupada. La reincidència en l’ocupació excessiva, 
ha de ser considerada com a falta greu. 

e) Transcorregut el termini de la llicència i retirades les taules i cadires, l'espai ocupat cal que 
quedi totalment desocupat, lliure i en perfectes condicions higienicosanitàries i de neteja. 

f) No complir la normativa, en relació a l’ocupació de la via pública, i les condicions indicades a 
la llicència, pot implicar no autoritzar posteriors sol·licituds 

 
REGLES PARTICULARS D’APLICACIÓ 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no és sencer, s’arrodoneix per excés per obtenir la 

superfície ocupada. 
b) Si com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres 

elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 
pren la superior com a base de càlcul. 

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzen per a tot l’any natural i, temporals, quan el 
període comprèn una part de l’any natural. Tots els aprofitaments sense autorització administrativa es 
consideren anuals. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 13 
 

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats 

següents: 
 
EPÍGRAF Euros 
CLASSE D’INSTAL·LACIÓ  
1).  Quioscs i instal·lacions de caràcter fix destinats a la venda de periòdics o revistes per 
m2 o fracció i any 
 

 
37,00 

2).  Quioscs i instal·lacions destinats a la venda de begudes, queviures i altres articles de 
tota classe, per m2 o fracció i temporada 

 
43,00 

 
Normes particulars d’aplicació: 
 
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’han d’aplicar íntegrament als deu primers metres 

quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec del 20% en la quantitat 
fixada en la tarifa. 
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b) Per determinar la superfície computable a fi d’aplicar la tarifa en els quioscos dedicats a la venda de 
flors, a més de la superfície que ocupa estrictament el quiosc, hom ha de tenir en compte la superfície 
annexa utilitzada per a l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris. 

c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementen un 20% quan en els quioscos es comercialitzin 
articles en règim d’expositors en dipòsit. 

 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitza un procediment de licitació pública, l’import 

de la taxa ha d’estar determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la qual recau la concessió, 
autorització o adjudicació. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 14 
 

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 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en els 

apartats següents: 
 
EPÍGRAF 1: 
 
Parades o instal·lacions desmuntables, situades amb motiu de les fires i festes tradicionals a la via 
pública o instal·lacions municipals. 
  

Euros 

1. Tarifa mínima per dia  9,80 
 Tarifa mínima Festa Major estiu  37,00 
2. A més, per m² o fracció: 
 a) Parades de venda, tirs, tómboles, rifes ràpides i anàlegs  1,10 
 b) Bars, degustacions, xurreries, venda de patates i anàlegs  1,00 
 c) Aparells de moviment, autos de xoc, “babys”, “llagostes”, voladors i 

anàlegs 
 0,55 

 d) Circs  0,15 
 
 
EPÍGRAF 2: 
  

Euros 

1. Concessió, expedició i registre de llicències de durada anyal  4,00 
2. Per dia i metre lineal del lloc de major longitud de la superfície que ocupi 

la parada, per venedors fixos amb llicència municipal 
 0,90 

3. Per dia i metre lineal de lloc de major longitud de la superfície que ocupi la 
parada, per venedors no fixos sense llicència municipal 

 1,50 
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EPÍGRAF 3: 
  

Euros 

1. Parades, instal·lacions desmuntables o camions, parada de venda 
ambulant o qualsevol altra forma d'indústria ambulant situades en espais i 
solars oberts a la via pública degudament delimitats, amb dret a 
instal·lació en les dates autoritzades per metre lineal i trimestre: 

 21,00 

 
Les autoritzacions són atorgades trimestralment i es consideren prorrogades tàcitament, si no es 
manifesta, per escrit, el contrari. 
 
EPÍGRAF 4: 
  

Euros 

1. Exhibició d'articles de venda enfront dels establiments respectius i 
màquines expenedores automàtiques per metre quadrat i dia: 

 0,80 

 
EPÍGRAF 5: 
  

Euros 

1. Rodatge cinematogràfic, per dia i m²  0,80 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 15 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS 

 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa és la resultant d'aplicar les tarifes següents: 
 

A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
                                                                                          Euros  
Bars musicals                                                                                                                2.130,00 
Cafès teatre i cafès concert                                                                                          2.880,00 
Salons recreatius i esportius       2.880,00 
Gimnasos de mes de 500 m2.       2.880,00 
Discoteques, sales de festa amb espectacle, sales de ball 
Cinemes i teatres        
Aforament inferior a 500 persones       3.625,00 
Aforament superior a 500 persones      7.250,00 
Comerços 
Superfície entre 500 i 1.000 m2.                    1.705,00 
Superfície entre 1.000 i 2.500 m2.        3.625,00 
Superfície de més de 2.500 m2.                                       14.500,00 
Estacions de servei         3.625,00 
Estacions de servei amb activitats annexes     7.250,00 
Hotels i residències 
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Fins a 20 habitacions        3.625,00 
De més de 20 habitacions        7.250,00 
Aparcaments (públics i/o privats) 
Fins a 500 m2 de superfície útil       1.705,00 
De 501 a 2500 m2 de superfície útil      3.625,00 
De 2.501 a 5.000 m2 de superfície útil       7.250,00 
Magatzems 
a) Fins a 500 m2 de superfíe útil                                                             640,00 
b) De 501 fins a 1.000 m2 de superfície útil     1.280,00 
c) De 1.001 fins a 2.500 m2 de superfície útil      2.560,00 
d) De 2.501 fins a 5.000 m2. de superfície útil      3.840,00 
e) De 5.001 fins a 10.000 m2. de superfície útil,  
la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció    1.300,00 
f) A partir de 10.000 m2. de superfície útil,  
la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció     2.000,00 
Instal·lacions de GLP per a ús domèstic, comercial o serveis                 640,00 
       
B) ACTIVITATS NO COMPRESES A L’APARTAT A 

 Euros 
Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb  
el planejament urbanístic i procediment de consulta prèvia    370,00 
Procediment d’autorització ambiental (activitats incloses a l’annex I  
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)   3.625,00 
Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.1  
de la LIIAA o norma que modifiqui dit annex)  2.985,00 
Procediment de llicència ambiental (activitats incloses a l’annex II.2  
de la LIIAA o norma que la modifiqui) 2.665,00 
Procediment de llicència municipal (activitats incloses a l'Annex III 
de la LIIA o norma que la modifiqui)  1.920,00 
 
 
Procediment de comunicació prèvia (activitats incloses a l’annex IV 
de l’ordenança municipal)  1.280,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex I) 1.000,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.1)  1.500,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex II.2) 1.000,00 
Procediment d’adaptació a la LIIAA (activitats annex III)    640,00 
Procediment de control inicial de les activitats incloses als annexos II.1,  
II.2 i III de la LIIA o norma que els modifiqui en cas que els serveis tècnics municipals desenvolupin aquest 
control  
Inclosa la quota inicial 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex I de la LIIA 
o norma que el modifiqui     215,00 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II.1 i II.2 de  
la LIIA o norma que el modifiqui     215,00 
Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex III de la LIIA 
o norma que el modifiqui     215,00 
Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions i canvis de 
titularitat o similars    215,00 
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C) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS 
 

Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions que suposin una modificació de les mesures 
correctores, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa és el 50 % de la 
que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents. 
 
Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions que no suposin una modificació de les mesures 
correctores, imposades a l’interessat en el moment de concessió de la llicència la taxa és el 25 % de la 
que li correspondria per a nova implantació d’acord amb les tarifes vigents. 
 
Per a les reduccions la taxa és el 10 % de la que li correspondria per a nova implantació. 
 
D) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
Les activitats en què es requereixi realitzar més d’una inspecció de comprovació o verificació de 
mesures correctores. 
 
Per cada inspecció addicional                           250,00 €  
 
 
Article 7. Trasllat d’indústries 
 
Les indústries legalment establertes al nucli urbà de Parets del Vallès i que es traslladin a un polígon 
industrial, qualificat com a tal, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana, disposen d’una 
bonificació del 50 % de la taxa que els correspongui. 
 

 
Ordenança fiscal núm. 16 

 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS. 

RECOLLIDA SELECTIVA, ORGÀNICA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de 
la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on 
estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent: 
 

Habitatges  
 
 

Categoria dels carrers 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

 
      37,20 

 
 
3. Els pensionistes i jubilats que acreditin escassa capacitat econòmica paguen la quota reduïda 
al100%.  
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A l’efecte de poder determinar quines persones tenen dret a gaudir d’aquesta reducció s’estableixen els 
barems següents: 
 

- INGRESSOS ANUALS: No superar el límit d’ingressos següents: 
 
Si el beneficiari viu sol Igual o inferior al SMI 
 Ingressos totals de les persones 

que conviuen majors de 16 anys 
Si el beneficiari conviu amb una persona Igual o inferior al SMI x 1,95 
Si el beneficiari conviu amb dos persones Igual o inferior al SMI x 2,35 
Si el beneficiari conviu amb tres persones Igual o inferior al SMI x 2,75 
Si el beneficiari conviu amb quatre persones Igual o inferior al SMI x 3,15 
Si el beneficiari conviu amb cinc persones Igual o inferior al SMI x 3,65 
Si el beneficiari conviu amb sis persones Igual o inferior al SMI x 4,10 
 

- HABITATGE: No posseir cap bé immoble o posseir únicament l’habitatge on es resideix. 
 
Per a gaudir d’aquesta reducció els interessats han de presentar, abans de la finalització del període 
voluntari, una sol·licitud per escrit i adjuntar-hi la fotocòpia del DNI i els documents justificatius de la situació 
econòmica familiar (certificat dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys, 
certificat de l’OTG de les persones majors de 16 anys que estan a l’atur, fotocòpia de la declaració de la 
renda, si la fa, declaració jurada de no variació de les circumstàncies familiars, etc.). Es poden demanar al 
sol·licitant els documents complementaris que es considerin necessaris. 
 
Vist l’informe dels serveis municipals, l’alcalde acorda la concessió o denegació del benefici fiscal 
sol·licitat.  
 
Si es concedeix la reducció, s’ha de fer efectiva en l’exercici en què s’ha sol·licitat i es manté mentre no 
variïn les circumstàncies familiars. En cas que sigui atorgada un cop liquidada la taxa, s’ha de procedir a 
la devolució d’ingressos indeguts 
 
Article 12. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària  de  recollida 
selectiva, tractament i eliminació de residus comercials  consisteix en una quantitat fixa, per unitat de 
local , que es determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi 
l’activitat generadora del  residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin 
situats. 
 
2. A aquest efecte, s’aplica la tarifa següent: 
 

 Categoria dels carrers 
1a 2a 3a 4a 5a 

Epígraf primer. Allotjaments  Euros 
A) Hotels, motels, hotels apartament de cinc i quatre estrelles, per 

cada establiment 
  

166,10 
B) Hotels, motels, hotels apartament i hostals de tres i dues 

estrelles, per cada establiment 
  

112,95 
C) Hotels, motels, hotels apartament i hostals d’una estrella, per 

cada establiment 
  

100,00 
D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres   
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centres de naturalesa anàloga, per cada establiment  80,00 
 
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els quals 
s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de 
naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les deu places. 
 

Epígraf segon. Establiments d’alimentació   Euros 
A) Supermercats, economats i cooperatives  119,60 
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses  119,60 
C) Peixateries, carnisseries i semblants  80,00 
Epígraf tercer. Establiments de restauració  Euros 
A) Restaurants  80,00 
B) Cafeteries  53,15 
C) Whisqueries i pubs  53,15 
D) Bars  53,15 
E) Tavernes  53,15 
Epígraf quart. Establiments d’espectacles  Euros 
A) Cinemes i teatres  46,50 
B) Sales de festes i discoteques  46,50 
C) Sales de bingo  46,50 
Epígraf cinquè. Oficines en general  Euros 
A) Altres locals no expressament tarifats  46,50 
- En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix habitatge, sense separació, 

s’aplica la tarifa d’habitatge. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 17 
 

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

Article 6. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 
1. CONCESSIONS AMB CAIRE DE PERPETUÏTAT 
 
 Primeres concessions  Euros 
 Un nínxol (difunt figura al padró)  640,00 
 Un nínxol (difunt no figura al padró)  1.280,00 
 Un columbari (difunt figura  al padró)  400,00 
 Un columbari (difunt no figura  al padró)  800,00 
 
 Segones i següents concessions 
 Un nínxol (difunt figura al padró)  426,00 
 Un nínxol (difunt no figura al padró)  960,00 
 Un columbari (difunt figura  al padró)  325,00 
 Un columbari (difunt no figura  al padró)  700,00 
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2. LLOGUER 
 Tan sols es concedeix en nínxols de segona concessió: 

Tres anys  190,00 
Sis anys  277,00 
Deu anys  640,00 

 
3. ALTRES SERVEIS 
 Drets administratius d’expedició del títol  32,00 

Drets d’obertura i tancament per treure o dipositar les despulles humanes   
32,00 

Despeses d’inhumació  128,00 
Despeses de reducció de restes  53,00 
Drets d’enterrament  53,00 
Instal·lació de làpides  48,00 
Subministre, gravat noms i col·locació làpida columbari  128,00 
Taxa anual de conservació per nínxol, (concessió o lloguer)  21,10 
Taxa anual de conservació per columbari  10,80 
   

4. SERVEI D’ÚS DEL VETLLADOR PER A LES DESPULLES   
   6 hores  96,00 

12 hores  192,00 
24 hores  298,00 

 

Retrocessions dels drets funeraris: L’extinció del dret funerari implica el retorn de les tarifes de 
l’epígraf 1. abonades en excés. Per al càlcul del retorn es té en compte el valor del dret funerari en el 
moment de la renúncia, se’n deprecia una quantitat proporcional al temps transcorregut, en relació a 
uns 50 anys de concessió amb caire de perpetuïtat i se’n dedueixen els drets d’obertura i tancament i 
les despeses de reducció de restes i/o d’altres despeses que procedeixin. 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior s’han de 
reduir en un 50%. 
A l’efecte d’obtenir aquesta reducció, s’ha d’emplenar l’imprès que facilita el Servei de cementiris i 
adjuntar-hi còpia de l’última declaració d’IRPF. 

 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es presten els 

serveis gratuïtament, amb l’informe previ de l’Àrea de Serveis Socials. 
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Ordenança fiscal núm. 18 

 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:  

 
1. CONSUM D’AIGUA: 
 

1.1. DOMESTICS (*) 
Quota fixa servei: Tipus  A 

                                      “     B 
                                      “     C 
                                      “     D 
                                      “     E 
                                      “     F 
                                       

 
       1,96     €/mes  
       2,54     €/mes 

3,17     €/mes 
4,20     €/mes 
5,62     €/mes 
7,31     €/mes 

  
1r Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,28   €/m3 
2n Bloc (de 11 a 30 m3        “         ) 0,50   €/m3 
3r Bloc (excés) 0,80   €/m3 
Conservació de comptadors domèstics 1,48 € trimestre 
 
1.2. COMERCIAL i OBRES 

Quota fixa servei: Diàmetre 15 
                                      “            20 
                                      “            30 
                                      “            40 
                                                                     

 
       4,26     €/mes  

5,71     €/mes 
      7,42     €/mes 
      9,10     €/mes  

1r Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,29   €/m3 
2n Bloc (de 11 a 30 m3        “         ) 0,69   €/m3 
3r Bloc (excés) 0,86   €/m3 
 
1.3. INDUSTRIALS 

Quota fixa servei: Diàmetre  15 
                                            “     20 
                                            “     25 
                                            “     30 
                                            “     40 
                                            “     50 
                                            “     65 
                                            “     80 
                                            “    100              

 
     25,26     €/mes  
     41,90     €/mes 
     58,85     €/mes 
     84,09     €/mes 

168,18     €/mes 
252,50     €/mes 
420,70     €/mes 
631,31     €/mes 

1.010,03     €/mes 
  

1r Bloc (fins a 10 m3 /abonat/mes) 0,37   €/m3 
2n Bloc(de 11 a 30 m3        “         ) 0,74   €/m3 
3r Bloc(excés) 0,96   €/m3 
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1.4. SUBMINISTRAMENT  PER A BOQUES CONTRA INCENDI 
 
Quota fixa servei:  3,21     €/mes 

                 

Consum aigua       0,97       €/m3 
 
 (*)  Els tipus d'habitatge corresponen als definits a les Normes bàsiques per a instal·lacions interiors de 
subministrament d'aigua, Ordre ministerial de 9 de desembre de 1975 (BOE 13/1/76). 
 
2. CONSERVACIÓ COMPTADORS: Per trimestre Euros 
  
Ús industrial, comercial, obres i incendi  

13 mm 1,48 
15 mm 1,48 
20 mm 1,59 
25 mm 2,68 
30 mm 3,73 
40 mm 5,83 
50 mm 13,20 
65 mm 16,33 
80 mm 20,40 
100 mm 25,08 

 
3. ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
 
  Mínim de   

  fiança Euros   

3.1. DOMÈSTICS    
 Connexió domèstic individual c/u.    

 Tipus  A 12,02 538,07 € 

 Tipus  B 12,02 554,46 € 

 Tipus  C 12,02 582,77 € 
 Tipus  D 12,02 630,47 € 

 Tipus  E 12,02 671,69 € 

 Tipus  F 12,02 961,69 € 

  
Mínim 

de   
 DOMÈSTICS fiança Euros   

 Connexió domèstic en bateria c/u.    

 Tipus  A 12,02 167,17 € 
 Tipus  B 12,02 183,55 € 

 Tipus  C 12,02 211,85 € 

 Tipus  D 12,02 259,55 € 

 Tipus  E 12,02 300,76 € 
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 Tipus  F 12,02 390,24 € 
     

3.2. 
US COMERCIAL, INDUSTRIAL I 
OBRES 

Mínim 
de   

 Diàmetre comptador  (individual)   fiança Euros  
 13 12,02 658,14 € 

 15 12,02 694,28 € 

 20 12,02 1.015,20 € 

 25 12,02 1.173,36 € 
 30 12,02 1.641,32 € 

 40 12,02 2.494,53 € 

 50 12,02 3.765.73 € 

 65 12,02 5.332,10 € 
 80 12,02 7.578,30 € 

 100 12,02 8.889,90 € 

 Diàmetre comptador  (en bateria)    

 13 12,02 279,94 € 
 15 12,02 316,08 € 

 20 12,02 432,56 € 
 
 
  

Mínim 
de   

3.3. INCENDIS fiança Euros  

 Fins a trapilló    

 Diàmetre 1 1/4 polzades 12,02 582,64 € 

 Diàmetre 1 1/2 polzades 12,02 1.406,36 € 
 Diàmetre 2       polzades 12,02 2.194,11 € 

 Diàmetre 3       polzades 12,02 3.138,39 € 

 Diàmetre 4       polzades 12,02 5.607,65 € 

 Amb aparell de mesura    
 Diàmetre 1 1/4 polzades 12,02 1.020,64 € 

 Diàmetre 1 1/2 polzades 12,02 1.996,63 € 

 Diàmetre 2       polzades 12,02 3.001,52 € 

 Diàmetre 3       polzades 12,02 4.253,77 € 
 Diàmetre 4       polzades 12,02 7.430,08 € 

     

      
3.4. CONNEXIÓ DE BATERIES  Euros  
 Nombre de sortides    

 de 2  430,31 € 

 fins a 4  811,73 € 

 fins a 8  1.367,72 € 
 fins a 10  1.483,80 € 
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 fins a 18  2.304,41 € 
 fins a 20  2.594,61 € 

 fins a 30  3.789,09 € 

     
3.5. HIDRANTS VIA PUBLICA  Euros  
 Hidrant en columna tipus 80mm  2.377,43 € 

 Hidrant en columna tipus 100mm  2.509,97 € 

 Hidrant enterrat tipus 80 mm.  1.272,06 € 

 Hidrant enterrat tipus 100mm.  1.429,02 € 
     
3.6. MATERIAL DIVERS (tots els usos)  Euros  

 Portella pvc 26x36 cm  30,35 € 

 “            "    32x46 cm  38,74 € 
 “     metàl·lica 37x69 cm  82,64 € 

 “             "   60x50 cm    90,46 € 

 Pany portella  28,62 € 

 Clau de pany portella  2,22 € 
 Placa bateria  1,97 € 

 Placa senyalització hidrant  47,27 € 

 Trapilló de fosa  21,00 € 
 
       

3.7. 
REFORMA D'INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS 
EXISTENTS     

    
    

 
Segons pressupost en funció del treball, 
més, en el cas d'ampliació dels tipus      

 
de subministrament, la diferència del 
nou tipus sol·licitat en  relació al      

 tipus existent.      
       

       
3.8. CANVI D'ÚS DEL SUBMINISTRAMENT    Euros  

 Canvi en el contracte sense trasllat       
 del comptador    27,82 € 

       

       

3.9. 
RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ 
TEMPORAL   Euros  

 Reobertura del servei    23,18 € 
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Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 
.............. entrarà en vigor a partir que la Comissió de Preus de Catalunya l’autortizi i regirà fins que es 
modifiqui o es derogui expressament. En cas que la Comissió de Preus de Catalunya no variï 
substancialment les tarifes en el tràmit d’autorització, s’entenen automàticament modificades i 
incorporades al text de la present Ordenança. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 19 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES BRESSOL 
 

Article 3r. Subjectes passius 

 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o les que resultin 
beneficiades o afectades per l’activitat duta a terme per l’escola bressol municipal. 

S’estableix, com a requisit per sol·licitar la prestació del servei,  que tota la unitat familiar estigui 
empadronada al cens municipal de Parets del Vallès abans de l’1 de gener de l’any en què l’alumne 
hagi d’iniciar el curs. En cas de nouvinguts al municipi, posteriorment a aquesta data, s’hade demostrar 
amb el contracte de lloguer o compra de l’habitatge situat a la població. 

En el cas del grup de lactants, l’alumne ha de tenir complerts els quatre mesos d’edat l’1 de setembre 
del curs que ha de començar. 

 
En cas que, després de formalitzar la preinscripció hi hagi places vacants en el darrer curs 
d’escolarització (per al curs 2007-2008, els nascuts l’any 2005), es poden admetre alumnes no 
empadronats al municipi, si un dels progenitors  treballa a Parets del Vallès.  
 
S’ha de fer la preinscripció en una escola bressol en concret, malgrat això, i en cas que quedin grups 
sense completar, l’Ajuntament pot decidir unificar les preinscripcions del grup de les escoles en un sol 
centre. 

Article 6è. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 

 
A. De l’1-01-2007 al 31-08-2007 (curs 2006-2007) 

 
 

Concepte Import €/mes 

Escolaritat  128,72 

Escolaritat lactants 140,85 

Horari extraordinari mensual  42,30 

Horari extraordinari al dia  3,77 

Quota de menjador al dia 7,80 
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B. De l’1-09-2007 al 31-12-2007 (curs 2007-2008) 
 
 

Concepte Import €/mes 

Escolaritat  139,35 

Escolaritat lactants 152,57 

Horari extraordinari mensual  45,73 

Horari extraordinari al dia  4,09 

Quota de menjador al dia  8,42 
 
En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en els apartats A) i B) d’aquest 
punt s’han de reduir en un 25%, 50%, 75% o 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de l’Àrea 
de Serveis Socials que s’incorpora com a annex a les Ordenances fiscals. 

 
A l’efecte d’obtenir aquesta reducció, s’ha de presentar la sol·licitud corresponent al Departament de 
Serveis Socials abans del període oficial de preinscripció. Aquest Servei informa sobre la procedència 
d’aplicar el benefici sol·licitat i l’alcaldia en resol la concessió o denegació. 
 
La concessió de reduccions sol·licitades fora de termini són efectives a partir del mes següent a la 
sol·licitud.  
 

2. El procediment, per al curs 2007 – 2008, d’adjudicació de les places a les escoles bressol 
municipals és el següent: 
Tenen preferència d’accés i puntuació màxima, les famílies que es trobin en situació de 
desavantatge socioeconòmic valorada pels Serveis Socials municipals. 

A Per a germans matriculats a qualsevol de les escoles 
bressol municipals en el moment de la preinscripció i que 
continuïn el curs vinent  

10 punts 

B Per a germans matriculats en alguna de les escoles bressol 
municipals en cursos anteriors 

1 punt 

C Sol·licitud conjunta de dos o més germans (si entren a 
l’escola el mateix curs) 

7 punts 

D Alumnes els dos progenitors o tutors dels quals treballen o, 
en cas que només tinguin un sol progenitor o tutor, també 
cal que treballi (en cas d’excedència cal acreditar-ho 
documentalment i hi ha de constar la data d’incorporació al 
lloc de treball l’1 de setembre de 2007) 

5 punts 

 

En cas d’empat de puntuació s’ha de fer un sorteig per tal d’establir l’ordre corresponent i 
s’extreuen dues lletres que indiquen quin és el primer cognom que hi té accés, a partir 
d’aquí se segueix per rigorós ordre alfabètic. 
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3. Llista d’espera 
 

a. Durant el període oficial de preinscripció s’ofereix, als que no tinguin plaça en una 
escola, la possibilitat de matricular-se en una altra, si hi ha vacants del grup que li 
correspon. S’hi ha d’estar matriculat durant tot el curs i no es pot canviar d’escola fins al 
curs següent. 

b. Un cop s’han assignat totes les places, es formarà una llista d’espera per a cada escola 
bressol, amb els infants que han quedat sense plaça.  

c. Les sol·licituds fora de termini s’han d’incorporar per rigorós ordre d’entrada a la llista 
d’espera del centre que correspongui. 

d. Quan es produeix una baixa en una escola bressol, l’ordre d’admissió per obtenir la plaça 
és: 

1. Alumnes amb necessitats educatives especials derivades de situacions 
socioeconòmiques desafavorides, segons informe dels Serveis Socials municipals. 

2. Sol·licitud feta al centre on s’ha produït la baixa, segons la seva llista d’espera. 

3. Sol·licituds fetes als altres dos centres per ordre de puntuació i, posteriorment, de 
data de sol·licitud. 

 

 
Ordenança fiscal núm. 20 

 
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I D’ALTRES MOTIVATS PER 

ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
 
1. La quota tributària es determina: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els apartats a), 

b) c) d) i f) de l'article 2n 1 en funció del nombre d'efectius, tant personals com materials, que 
s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una quantitat fixa i irreduïble per 
vehicle i any quan es tracti de l'autorització per realitzar el transport escolar, prevista a l’apartat e) 

 
2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent: 
 
 
 Euros 

Epígraf 1. Serveis especials de vigilància, espectacles públics i transports 
 

a) Per cada policia local, per cada hora o fracció 17,45 

b) Per cada vehicle policial, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 42,95 

c) Per cada motocicleta, inclosa la dotació, per cada hora o fracció 21,45 
 
3. En l'aplicació de la tarifa s’han de tenir en compte les regles següents: 
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1a.- Les quotes s’han d’incrementar en un 50 % quan els serveis  s'efectuïn entre les 20 i les 24 
hores del dia, i en un 100 % si es realitzen de les 0 hores a les 8 del matí. 

2a.- El temps de prestació efectiva dels serveis es computa prenent com a moment inicial el de la 
sortida dels efectius dels aquarteraments respectius i com a final el de l’entrada després d'haver 
acabat el servei. 

 
Ordenança fiscal núm. 21 

 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
 
Article 6. Quota tributària  
 
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la naturalesa dels 

documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes següents: 
 
A.1 Epígraf PRIMER: CERTIFICACIONS I COMPULSES 
  

Euros 

 1.1 Diligències de confrontació de documents presentats per terceres persones, 
físiques o jurídiques, en nom i representació dels interessats (per document);  

  
12,00 

 
A.2. Epígraf SEGON: DOCUMENTS EXPEDITS O EMESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS 
 
 2.1 Per cada document que s’expedeixi fotocopiat. Per cadascun dels folis  0,15 

 2.2 Per expedició de documents o informes relacionats amb accidents de 
circulació o companyies aseguradores 

 40,00 

 2.3 Informes d’orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions 
vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin 
presentar els ciutadans 

  
17,00 

   
A.3 Epígraf TERCER: DOCUMENTS ESPECIALS RELATIUS ALS SERVEIS D’URBANISME 
 
 3.1 Certificats sobre aprofitament urbanístic i altres informes urbanístics  370,00 

 3.2 Informacions urbanístiques  40,00 

 3.3 Certificat de legalitat urbanística  20,00 

 3.4 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 2 (per unitat)  10,80 

 3.5 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 1 (per unitat)  16,00 

 3.6 Per cada còpia de plànol, igual a DIN A – 0 (per unitat)  24,00 

 3.7 Exemplar de la normativa del Pla general  38,50 

 3.8 Document complet Pla general d’ordenació  200,50 

 3.9 Full de la Cartografia municipal en format DGN  27,60 

 3.10 Joc sencer de Cartografia municipal   788,00 

 3.11 Informe tècnic d’inspecció  55,00 

  
A.4 Epígraf QUART: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS 
 



 65 

 4.1 Llibre de les ordenances fiscals refoses  45,00 

 4.2 Llibre de l’ordenança de convivència ciutadana  27,00 

 4.3 Llibre de l’ordenança reguladora de les activitats  35,00 

 4.4 Per qualsevol altre expedient, imprès o document que no és expressament a 
la tarifa, per pàgina 

  
0,15 

 4.5 Per qualsevol llibre en format pdf  20,00 

 4.6 Per qualsevol documentació en suport magnètic, format disquet o altre  20,00 

 4.7 Per obtenir clau d’accés a documentació específica web municipal  27,60 

 
A.5 Epígraf CINQUÈ: SERVEIS DE RÈGIM INTERN 
 
 5.1 De la unitat de personal: 
 
  Drets d’examen per accés a places de personal funcionari en propietat i contractes de caràcter 

indefinit: 
  Euros 

  5.1.1. Accés nivell “A”  23,00 

  5.1.2. Accés nivell “B”  20,00 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient 

de què es tracti, des que s'inicia fins a la resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l'interessat de l'acord recaigut. 

 
3. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'han d’incrementar en un 50% quan 

els interessats sol·licitin, amb caràcter d'urgència, la tramitació dels expedients que motivin 
l'acreditament. 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 
 

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
Article 6è. Quota tributària  
 
La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o 
activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 
a) Per concessió, expedició i registre de llicències; per cada llicència: 
   Euros 
 1. De classe B (autotaxi)  186,00 
 2. De classe C (ambulàncies)  156,00 
 
b) Ús i explotació de llicències; per cada llicència a l’any: 
   Euros 
 1. De la classe B  32,00 
 2. De la classe C  23,50 
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c) Substitucions de vehicles i canvi de nom; per cada llicència: 
   Euros 
 1. De la classe B  53,00 
 2. De la classe C  52,00 

 
Si la vigència de la llicència és inferior a un any, se’n liquida la part proporcional. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 23 
 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 2. Fet imposable 
 

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, necessària 
per determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada i, si escau, la concessió de 
llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana. 

2. No estaran subjectes a aquesta taxa els supòsits regulats en aquesta Ordenança en què 
s’autoritza la substitució de la llicència urbanística pel tràmit simplificat d’assabentat, que 
puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. En tot cas, resten 
excloses de la subjecció de la taxa aquelles llicències d’obres de menor, sempre que el seu 
cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.000,00 €. 

 
Article 3. Actes no subjectes  
 
No estan subjectes a aquesta taxa: 
 
3.1. Les obres subjectes al règim d’assabentat. 
 

1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es facin en l’interior dels habitatges. 
2. Les obres menors interiors que es fan en habitatges i no comporten cap canvi en les 

obertures, els murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l’edifici, 
llevat del cas que formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o reforma, que amb 
carácter general es facin en un edifici o instal·lació. 

3. Substitució de fusteries (portes, finestres o persianes). 
4. Treballs d’enjardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquen la 

modificació del nivell de terres existent. 
5. Instal·lació d’antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o comercials de radio 

i televisió (tipus A), definides a l’article 12 del Reglament regulador de la instal·lació 
d’antenes. 

6. Pavimentació d’espais exteriors d’habitatges de planta baixa, sense soterrani. 
7. Col·locació o substitució de canals exteriors de recollida d’aigües pluvials de cobertes, en 

habitatges unifamiliars, adossats o aïllats. 
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer. 
9. Col·locació de reixes de protecció a les obertures de portes o finestres. 

 
3.2. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat i l’equilibri 
del paisatge urbà.  
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3.3. Les construccions obres i instal·lacions específiques que es facin per afavorir les condicions 
d’accés, ús i habitabilitat a persones amb discapacitat, sempre que aquestes actuacions no s’integrin 
en obres o construccions d‘abast general. 
 
3.4. Les obres d’adequació a les mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents. 
 
3.5. Les obres d’instal·lació en edificis preexistents de les energies definides com a alternatives (solar, 
eòlica...) 
 
3.6. Obres de jardineria i estacions depuradores en edificis preexistents per l’aplicació de mesures 
d’estalvi energètic, utilització d’energies alternatives o de minoració de l’impacte ambiental. 
 
 
Article 7. Quota tributària 
 
1. La quota tributària resulta d’aplicar a la base imposable els tipus de gravamen següents: 
 I L’1,443 %, en el supòsit 1.a 
 II El  0,11 %, en el supòsit 1.b) 
 III El 3,20 % en els supòsits 1a i 1b en el cas de legalització de la fracció d’obra o obra 

completa executada sense llicència municipal. 
 IV Taxa per a llicència de parcel·lació (agregació o segregació) o canvi d’ús urbanístic: 

el 0,32 % del valor cadastral de les finques afectades. 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestimació abans de la concessió de la 

llicència, les quotes que s’han de liquidar són el 20 % de les que s’assenyalin en el 
número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament. 

3. En cas que es denegui la llicència, les quotes que s’han de liquidar són el 70 % de les 
que s’assenyalen en l’apartat primer. 

 
4. 
 

Pròrrogues: 
De la llicència municipal, se’n paga el percentatge establert de l’apartat 1r. d’aquest 
article, en proporció al cost real i efectiu de l’obra civil que falti executar. 

 
5. 
 

Canvi de nom: 
Del canvi de nom de la llicència municipal, se’n paga el 20% de l’establert en l’apartat 1r. 
d’aquest article. 

 
6. 

 
Modificacions de projecte: 
Tots aquells projectes presentats que hagin generat la liquidació de la taxa, si abans 
d’iniciar l’obra interessa reduir-la, ampliar-la o fer-hi qualsevol modificació, fins i tot 
canviar-ne l’emplaçament exacte, si no comporta una activitat administrativa de control i 
supervisió nova i superior, tan sols merita la taxa corresponent al projecte amb major 
cost. 

 
 
Article 8. Beneficis fiscals 
 

1. Com a mesura de foment de les activitats urbanístiques que tendeixin a millorar la qualitat 
estètica de la ciutat, fomentar les intervencions d’adequació d’habitatges o locals de pública 
concurrència per a la supressió de barreres arquitectòniques i facilitar el desplaçament de la 
generalitat de les persones i la promoció d’habitatges socials, s’estableix una bonificació del 
95% de la quota: 

 
1.2. Les construccions d’habitatges, destinats a venda, lloguer o a ús propi, que obtinguin la 
qualificació definitiva de protecció pública i aquelles construccions d’habitatges, que per 
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determinació de la normativa de planejament urbanístic es promoguin sota aquest règim i 
estableixin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la gestió de 
l’adjudicació dels adquirents. Quan l’edifici o promoció no sigui totalment qualificat sota el règim 
de protecció oficial, la bonificació s’aplica sobre el cost de les obres destinades exclusivament a 
aquesta finalitat i s’hi afegeix la part proporcional dels elements comuns compartits amb altres 
usos o modalitats de promoció. 
 
1.3.La rehabilitació dels habitatges i d’edificis d’habitatges que assoleixen la qualificació 
d’actuació protegida. 
 
1.4. Els treballs de condicionament dels habitatges que faciliten el desplaçament de la 
generalitat de les persones, com ara: 

- Instal·lació d’ascensors 
- Creació de rampes d’accés 
- Adequació de cambres higièniques 
 

2 . Sense perjudici del previst en el punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la present Ordenança 
pot ser deduïda de la quota que s’ha de satisfer per l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions 
quan així ho preveu l’Ordenança corresponent. 
 
Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 
 

1. El sol·licitant d'una llicència per fer les construccions, instal·lacions o obres esmentades a 
l'article 2n d'aquesta Ordenança ha de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el 
pressupost d'execució estimat. 

 
2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practiquen la liquidació provisional i prenen com a 

base el pressupost de referència, sense minoracions, que resulti de l’aplicació dels mòduls 
vigents aprovats pel COAC. 

 
Quan no es presenta projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, és competència dels 
tècnics municipals la determinació de la base imposable. La quantificació del cost de les obres 
pels tècnics municipals es referencia al pressupost de referència, sense minoracions, que 
resulta de l'aplicació dels moduls vigents aprovats pel COAC, amb anterioritat a la sol·licitud de 
llicència. 

 
3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades  i del seu cost real 

efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, pot modificar, si 
escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicar la liquidació definitiva 
corresponent i exigir del subjecte passiu la quantitat que correspongui o, si escau, reintegrar-la-
hi. 

 
 4.  L'ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s'efectua en els terminis establerts en 

l'article 62 de la Llei general tributària. 
 

Transcorregut el període voluntari de pagament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'inicia el 
període executiu, que determina l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els 
termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
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Ordenança fiscal núm. 24 
 

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 

 
Article 4. Quotes tributàries  
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les tarifes següents: 
 
 
a) 

Recollida de vehicles de la via pública, dins el terme municipal fins al dipòsit d’emmagatzematge, han 
de satisfer: 

 a.1. En dies feiners i horari de 8 del matí a 8 de la tarda Euros 

 a.1.1. Ciclomotors, motocicletes i automòbils 
 93,00 

 a.1.2. Furgonetes i vehicles tot terreny 
 106,00 

 a.1.3. Camions fins a 3.500 kg 
 143,00 

 a.1.4. Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg 
 234,00 

 a.1.4.1. Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg 
 12,00 

 a.1.5. Enganxada de grua 
 36,00 

 
 a.2. En dies festius i en horari de 8 del vespre a les 8 del matí Euros 

 a.2.1. Ciclomotors, motocicletes i automòbils 
 113,00 

 a.2.2. Furgonetes i vehicles tot terreny 
 124,00 

 a.2.3. Camions fins a 3.500 kg 
 177,00 

 a.2.4. Camions de més de 3.500 kg i fins a 4.000 kg 
 273,00 

 a.2.4.1. Per tona de pes de més, en vehicles de més de 4.000 kg 
 16,00 

 a.2.5. Enganxada de grua 
 41,00 
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b) 
Immobilització d’un vehicle: 

Euros 

 Amb procediment mecànic 
 54,00 

 
 

c) 
Dipòsit i custòdia de vehicles dipòsit municipal. 2n dia i successius 

Euros 

 Per cada dia o fracció  
 10,00 

 
 
 

Ordenança fiscal Núm.  25 
 

TAXA PER LA RECOLLIDA DE GOSSOS I GATS 
 
 
Article 4t.  Tarifes 
 
Les tarifes que cal aplicar són les següents: 
  Euros 
1. Recollida de gats o gossos a domicili.  43,00 
2. Recollida i custòdia de gats o gossos fora domicili  202,50 
3. Increment per servei nocturn (de 21 a 7 hores)  34,10 
4. Increment per servei festiu  34,10 
5. Estada en residència  7,50 per dia 
6. Inscripció en el cens d’animals de companyia  3,20 
7. Llicència per tinença d’animals perillosos  16,00 
8. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos.  3,20 
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Ordenança fiscal núm. 26 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 

A B O N A M E N T S 

      Quota trimestral 

Tipus d’Abonat Abonament Inscripció Resident No resident 

Adults Individual 40,25 34,27 48,52 

Menors (entre 7 i 18 anys) Individual 40,25 24,25 37,05 

Jubilats Individual 40,25 15,64 15,64 

Matrimoni o parella de fet Familiar 51,60 24,25 (1) 37,05 (1) 

     

E N T R A D A   G E N E R A L   

Quota diària   

Tipus d’entrada Estiu (2) Resta any   

Adults 3,55 2,85   

Menors (entre 7 i 18 anys) 2,78 1,63   

Jubilats 1,63 1,63   

Grups escolars (>10) 1,16 0,82   
     
    

De l’1/1/2007 al 31/8/2007 CURSETS ESCOLES   

Tipus de curset Durada Quota Mes   

Escola bressol (curs escolar) 1 dia/setmana  8,97   

CEIP  (curs escolar) 1 dia/setmana  6,43   
     
    

De l’1/9/2007 al 31/12/2007 CURSETS ESCOLES   

Tipus de curset Durada Quota mes   
Escola bressol (curs escolar) 1 dia/setmana  9,24   
CEIP  (curs escolar) 1 dia/setmana  6,85   

     

CURSETS  PARTICULARS   

Tipus de curset (3) Durada Quota mes   
Individual 1 dia/setmana  12,29   
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Individual 2 dia/setmana  23,08   

Individual 3 dia/setmana  32,92   

Individual 4 dia/setmana  43,88   

Individual 5 dies/setmana 54,86   

Individual (especial juliol) 5 dies/setmana 24,43   

Nadons 2 dies/setmana 37,42   

     

Lloguer de la piscina per organització de cursets    

Tipus de lloguer import    

un carril 11,91    

piscina completa 59,51    
     
(1) Quota trimestral per a cada 
membre     
(2) Compren els mesos de juny a agost, ambdós 
inclosos    
(3) Els abonats gaudeixen d'un 50% de descompte    

 
2. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tenen una discapacitat física o psíquica igual o 
superior al 33 %, acreditada mitjançant certificació de la Generalitat de Catalunya, han de pagar la 
quota reduïda al 100 %. 
 
Gestió 
 

1. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la inscripció dels usuaris 
a la piscina, o en sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import de la inscripció i/o el lloguer es 
paga una única vegada en fer la sol·licitud d’admissió d’abonat o de lloguer de la instal·lació. 
L’emissió de rebuts d’abonament es fa trimestralment. 

2. Estan obligats al pagament de la taxa les persones que s'inscriuen a la Piscina Municipal de 
Can Butjosa que entra en vigor el dia 1 de gener de 2007, excepte la tarifa “cursets escolars” 
que entra en vigor el dia 1 de setembre de 2007.  

3. Les escoles bressol i els CEIP del municipi tenen un 50% de descompte en els cursets escolars 
i, en la resta de cursets, els abonats tenen un 50% de descompte. 

4. El període d’estiu comprèn els mesos de juny a agost, ambdós inclosos. 

5. L’abonament familiar correspon al matrimoni o parella de fet i es poden donar d’alta sense 
satisfer una altra inscripció, els pares i els seus fills entre 7 i 18 anys d’edat, sempre que no 
s’hagin donat de baixa amb anterioritat i vagin satisfent les quotes que els correspongui 
(menor, adult o jubilat). Els fills quan compleixen els 18 anys han de passar a satisfer la quota 
trimestral d’adults. 

6. En  cas que un abonat inscrigui un dels membres que, juntament amb ell, tenen dret a 
l’abonament familiar, només ha de pagar la diferència entre la inscripció individual i la familiar. 
A partir del trimestre següent s’han de canviar les quotes que corresponguin.  
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7. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tenen una discapacitat física o psíquica 
igual o superior al 33 %, per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit i 
adjuntar-hi la certificació corresponent de la Generalitat de Catalunya. Si és el cas, se’ls 
concedeix un carnet d’abonat amb una vigència de quatre anys, que els dóna dret a accedir a 
la piscina en els horaris que en cada moment determina la direcció de la piscina. 

8. S’estableixen els procediments següents per a l’aplicació d’aquesta taxa: 

→ Si un abonat es dóna de baixa, perd tots els drets. Quan vulgui donar-se d’alta ha de pagar 
una nova inscripció encara que hi hagi algun abonat a la piscina que composi la seva unitat 
familiar. Si la baixa és per causa justificada (llarga malaltia, servei militar, ...) no es perd el 
dret d’inscripció. 

→ L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament ha de ser donat de baixa 
automàticament, anb comunicació prèvia de la direcció de la piscina. Per tornar a donar-se 
d’alta ha de pagar el rebut pendent i la inscripció que correspongui. 

→ Per tal de donar-se de baixa com a abonat, s’ha d’emplenar l’imprès corresponent a les 
oficines de la piscina i lliurar el carnet d’abonat abans de l’acabament del trimestre. La 
baixa té efectes a partir del trimestre següent. 

→ El lloguer de la instal·lació només el poden fer entitats per organitzar activitats vinculades al 
benefici o millora de serveis dels usuaris i abonats i dins de l’horari de la piscina amb el 
marge d’una hora abans o després. El pagament s’ha de fer per avançat en fer la sol·licitud 
i rebre l’autorització corresponent. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 27 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN 
ESTABLIMENTS MUNICIPALS 

 

Article 6è. Quota tributària 

 
1. La quota tributària es deteermina en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments especials 

que s’han sol·licitat o que s'utilitzen. A aquest efecte s'han d’aplicar les tarifes següents: 
 

1. De l’1-01-2007 al 31-08-2007 
 

 Nivell Alumnes Parets Alumnes Fora Parets 

   Euros/mes Euros/mes 

       

 Inicis 22,16 24,67 

 Petimúsics 15,21 20,29 

 Cant  Coral Infantil 15,21 20,29 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h) 46,82 62,43 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h) 58,46 77,94 

Llenguatge musical 
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 2 h 26,18 34,90 

 2’50 h 32,72 43,62 

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 25,83 34,44 

 ¾ h 38,74 51,65 

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 31,00 41,33 

 ¾ h 46,49 61,98 

2n instrument i següents (cadascun) 

 ½ h 23,25 31,00 

 ¾ h 34,87 46,49 

Curset adult 

 Nivell A (1) 109,48 109,48 

 Nivell B (1) 148,02 148,02 
(1) El preu correspon a tot el curs   

 
 

2. De l’1-09-2007 al 31-12-2007 
 

 Nivell Alumnes Parets Alumnes fora Parets 

   Euros/mes Euros/mes 

       

 Inicis 22,82 24,67 

 Petimúsics 15,67 20,89 

 Cant  Coral Infantil 15,67 20,89 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (½ h) 48,23 64,30 

 Llenguatge musical (2 h) + instrument (3/4 h) 60,21 80,28 

Llenguatge musical 

 2 h 26,96 35,95 

 2’50 h 33,70 44,93 

Instrument A (si l'alumne ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 26,61 35,48 

 ¾ h 39,90 53,20 

Instrument B (si l'alumne no ha acabat el llenguatge musical) 

 ½ h 31,93 42,57 

 ¾ h 47,88 63,84 

2n instrument i següents (cadascun) 

 ½ h 23,95 31,93 

 ¾ h 35,91 47,88 
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Curset adult 

 Nivell A (1) 112,77 112,77 

 Nivell B (1) 152,46 152,46 
(1) El preu correspon a tot el curs   

 
 
En cas d’inici del curs dintre de la segona quinzena del mes de setembre, es liquida la meitat de la 
quota mensual del setembre. 
 

2. En cas de no poder absorbir tota la demanda, el procediment d’adjudicació de les places a 
l’Escola Municipal de Música per al curs 2007 – 2008 és el següent: 

 
Tenen preferència d’accés les famílies que es troben en situació de desavantatge 
socioeconòmic valorat pels Serveis Socials municipals. 

 
A Per estar empadronat a Parets del Vallès  

 
5 punts 

B A partir del programa d’aprenentatge bàsic, per matricular-
se de tot un programa acadèmic complet (llenguatge 
musical + instrument) 

2 punts 

 
En cas d’empat de puntuació es procedeix de la forma següent: 
 
→ Pels grups Petimúsics i Iniciacions musicals es fa un sorteig per tal d’establir l’ordre 

corresponenti s’extreuen dues lletres que indiquen quin és el primer cognom que hi té 
accés, a partir d’aquí se segueix per rigorós ordre alfabètic. 

→ En el cas de Llenguatge musical i/o Instrument es pot fer, si escau, una petita prova 
d’aptituds. 

3. Llista d’espera 
 

e. Un cop s’han assignat totes les places disponibles en les diferents especialitats, es crea 
una llista d’espera amb les persones que han quedat sense plaça.  

f. Les sol·licituds fora de termini s’incorporen a la llista d’espera per rigorós ordre d’entrada. 

g. En la mesura que es produeixin vacants s’han d’oferir per rigorós ordre de sol·licitud. 
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Ordenança fiscal Núm.  28 
 

TAXA PEL LLOGUER DE SALES, TEATRES MUNICIPALS I ALTRES D’ANÀLEGS. 
 

Article 4t.  Quota tributària 

 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 

Concepte Euros/h 

   
1. Lloguer de sales, salons públics, teatres i altres d’anàlegs llevat del teatre Can Rajoler: 

 Tarifa per hora o fracció 36,00 

 Suplement per equip de so de 100W amb 1 micròfon 13,00 

 Entitats sense afany de lucre del municipi 0 

    

2. Lloguer del teatre Can Rajoler: 

 Tarifa  per hora o fracció 186,00 

 (inclou l’equipament de so i llum de la sala, un tècnic i un conserge)   

 A més, per cada activitat 149,00 

 (inclou adequació i neteja de la sala)   
 Personal addicional amb un mínim de 3 hores: 23,00 

 (lligat al lloguer de la sala). Personal: tècnic d’escena, càrrega i descàrrega, 
hostessa, taquilla, control d’accessos, neteja, etc. 

  

 Entitats sense afany de lucre del municipi 0 
     

3. Lloguer de sales, salons públics, teatres i d’altres d’anàlegs i/o els seus espais exteriors a 
excepció del Teatre Can Rajoler, per a fer la cerimònia de casament: 

 Tarifa  per celebració 76,00 

 (inclou música de piano en directe)   

 La parella, un dels nuvis de la qual estigui empadronat a Parets, tarifa per 
celebració 

39,00 

 (inclou música de piano en directe)   
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Les tarifes núm. 1 i 2 s’’apliquen en aquelles activitats obertes a la població en general, en què l'entrada és 
lliure. Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos econòmics per taquillatge, servei de bar, etc. la 
cessió dels espais es regula per conveni específic en cada cas. 

 
 

Ordenança fiscal Núm. 29 
 

TAXA PER LA PUBLICITAT A RÀDIO PARETS 
 

Article 4t.  Quota tributària 

 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 

  Euros 
Falques de 20s  2,10 
Falques de 30s  2,40 
Falques de 60s  3,20 
Per cada segon addicional  0,10 
   
Descomptes per intensitat:   
      
 30 falques 5 %     
 60 falques 10 %     
 90 falques 15 %     
 300 falques 20 %     
   
Patrocini: 
  Euros 
Per mitja hora de programa, amb la inclusió de 4 
mencions: 

  
3,50 

 
 
Condicions:  El patrocini es fa per un mínim de 3 mesos. 
 

Descomptes patrocini: 
  
   3 mesos 5 % 
   6 mesos 10 % 
   9 mesos 15 % 
 12 mesos 20 % 
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Ordenança fiscal Núm.  30 
 

TAXA PEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
  

Article 4t.  Quota tributària 

1. Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 
  Euros 
Per cada sessió  11,90 

 
2. A petició de l’interessat, amb informe previ dels Serveis Socials, es pot obtenir una reducció en les 

tarifes de fins al 100% en aplicació dels criteris socioeconòmics de l’Àrea de Serveis Socials que 
s’incorpora com a annex a les ordenances fiscals. 

 

Ordenança fiscal Núm.  31 
 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

Article 4t.  Quota tributària 

 
Les tarifes dels serveis regulats en aquesta taxa, són les següents: 
 

De l’1 de gener al 31 d’agost del 2007 (curs 2006-2007) 

 
    

 1. LLOGUER D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES  

 

Concepte Preu per 
hora 

 

 Pistes descobertes 15,00 €  

 
Pistes descobertes tot l’any 

11,20 €  

 
Subministrament d’energia elèctrica 

3,80 €  

 
Pista pavelló d’esports (1) 

28,80 €  

 
Tot l’any pavelló d’esports (1) 

21,50 €  

 
Camp de futbol o camp de futbol 7(1) 

28,80 €  

 
Camp polivalent (1) 

28,80 €  
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-1 El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les 
hores indicades, la llum artificial, si escau, i un o dos vestidors, segons 
les necessitats. 

    

 2. GIMNÀS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Abonat al gimnàs 
37,10 € 12,30 € 

 Abonat al gimnàs no residents 
47,80 € 15,90 € 

 Abonat al gimnàs per a joves 
29,90 € 9,90 € 

    

 3. ACTIVITATS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Manteniment físic 3 dies per a joves 
37,10 € 12,30 € 

 Manteniment físic tarda 37,10 € 12,30 € 
 2 activitats per a joves 

37,10 € 12,30 € 
 Manteniment físic 3 dies 

47,80 € 15,90 € 
 Manteniment tarda no residents 

47,80 € 15,90 € 
  

  
 2 activitats 57,50 € 19,10 € 
 Manteniment físic 3 dies no residents 

57,50 € 19,10 € 
 Manteniment tarda per a joves 

29,80 € 9,90 € 
 2 activitats per a no residents 

71,90 € 24,00 € 
Preu   Concepte 

 
 
  anual 

Preu 
trimestral 

 Gimnàstica dolça o ioga 
32,40 € 10,80 € 

 2 activitats residents 
60,40 € 20,20 € 

 Gimnàstica dolça no residents 
38,80 € 12,90 € 

 2 activitats no residents 
73,60 € 24,50 € 
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 Escola esportiva 
14,50 € ---- 

    

 

Les persones empadronades a Parets del Vallès que tinguin una 
discapacitat física o psíquica igual o superior al 33 %, acreditada 
mitjançant certificació de la Generalitat de Catalunya, han de pagar, en 
les activitats físiques individuals, la quota reduïda al 100 %. 

 

De l’1 de setembre al 31 de desembre del 2007 (curs 2007-2008) 

 
    

 1. LLOGUER D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  

 

Concepte Preu per 
hora 

 

 Pistes descobertes 15,50 €  

 
Pistes descobertes tot l’any 

11,50 €  

 
Subministrament d’energia elèctrica 

3,90 €  

 
Pista pavelló d’esports (1) 

29,70 €  

 
Tot l’any pavelló d’esports (1) 

22,10 €  

 
Camp de futbol o camp de futbol 7(1) 

29,70 €  

 
Camp polivalent (1) 

29,70 €  
    

-1 El pagament del lloguer dóna dret a usar del terreny de joc en les 
hores indicades, la llum artificial, si escau, i un o dos vestidors, segons 
les necessitats. 

    

 2. GIMNÀS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 

 Abonat al gimnàs 
38,20 € 12,70 € 

 Abonat al gimnàs no residents 
49,20 € 16,40 € 

 Abonat al gimnàs per a joves 
30,80 € 10,20 € 

    

 3. ACTIVITATS   
 Concepte Preu 

trimestral 
Preu 

mensual 
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 Manteniment físic 3 dies per a joves 
38,20 € 12,70 € 

 Manteniment físic tarda 38,20 € 12,70 € 
 2 activitats per a joves 

38,20 € 12,70 € 
 Manteniment físic 3 dies 

49,20 € 16,40 € 
 Manteniment tarda no residents 

49,20 € 16,40 € 
  

  
 2 activitats 59,20 € 19,70 € 
 Manteniment físic 3 dies no residents 

59,20 € 19,70 € 
 Manteniment tarda per a joves 

30,70 € 10,20 € 
 2 activitats per a no residents 

74,10 € 24,70 € 
Preu   Concepte 

 
 
  anual 

Preu 
trimestral 

 Gimnàstica dolça o ioga 
33,40 € 11,10 € 

 2 activitats residents 
62,20 € 20,80 € 

 Gimnàstica dolça no residents 
40,00 € 13,30 € 

 2 activitats no residents 
75,80 € 25,20 € 

 Escola esportiva 
14,90 € ---- 

    

 

Les persones empadronades a Parets del Vallès que tenen una 
discapacitat física o psíquica igual o superior al 33 %, acreditada 
mitjançant certificació de la Generalitat de Catalunya, han de pagar, en 
les activitats físiques individuals, la quota reduïda al 100 %. 

 
 
Gestió 
 

1. L'obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de la inscripció dels usuaris 
a les activitats físiques, o en sol·licitar el lloguer de la instal·lació. L’import del lloguer es paga 
una única vegada en fer la sol·licitud corresponent. 

2. Les persones empadronades a Parets del Vallès que tenen una discapacitat física o psíquica 
igual o superior al 33 %, per poder gaudir de la quota reduïda, han de sol·licitar-ho per escrit 
adjuntat la certificació corresponent de la Generalitat de Catalunya. Si és el cas, se’ls concedirà 
un carnet d’abonat amb una vigència de quatre anys, que donarà dret a accedir a les activitats 
en els horaris que en cada moment determina el Servei d’Esports. 
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3. S’estableixen els procediments següents per l’aplicació d’aquesta taxa: 

→ L’abonat que tingui un trimestre pendent de pagament, se’l dóna de baixa 
automàticament, prèvia comunicació del Servei d’Esports. Per tornar a donar-se d’alta 
ha de tenir pagat el rebut pendent. 

→ Per tal de donar-se de baixa de les activitats físiques, s’ha d’emplenar l’imprès 
corresponent al Servei d’Esports. La baixa té efecte a partir del trimestre següent. 

→ El lloguer s’estableix per hores senceres i no es poden fraccionar, sempre dins de la 
disponibilitat i l’horari de les instal·lacions, i per fer-hi activitats pròpies de la instal·lació. 

→ Quan es pretengui que l'activitat generi ingressos econòmics o sigui diferent als usos 
pels quals està destinada la instal·lació, la cessió dels espais es regulaper conveni 
específic en cada cas. 

→ Estan exempts del pagament d’aquesta taxa les escoles i entitats esportives sense 
afany de lucre de Parets del Vallès, pel concepte d’entrenaments i partits oficials de la 
pròpia entitat. En tota la publicitat i documentació impresa que s’editi s’ha de fer 
constar obligatòriament la inscripció "amb el suport de" i el logotip de l'Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 34 
 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
 
TARIFA I 
CASAL D’ESTIU I CASAL ESPORTIU 
 

Casal d’Estiu Residents No Residents 
Inscripció individual 155 Euros 185 Euros 
Inscripció 1r germà 140 Euros 170 Euros 
Inscripció següents germans (per persona) 130 Euros 160 Euros 
Servei de menjador 160 Euros 160 Euros 

Previ informe de Serveis Socials, es pot obtenir una reducció en la quota de fins al 100% en aplicació dels 
criteris socioeconòmics aprovats per l’Ajuntament. 

 

Casal Esportiu Import 2006 
Inscripció individual 90 Euros 
Inscripció següents germans (per persona) 45 Euros 

 
 
 
TARIFA II 
ACTIVITATS ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
 

Núm. Curs / Taller Tipus Pagament Import 

1 Percussió (Djembé) Trimestral 64,00 € 
2 Ioga (grup 1 i 2) Trimestral 62,00 € 
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Núm. Curs / Taller Tipus Pagament Import 

3 Tai-txí Trimestral 43,00 € 
4 Pintura adults (grup 1) Trimestral 70,00 € 
5 Pintura adults (grup 2) Trimestral 35,00 € 
6 Automaquillatge Trimestral 45,00 € 
7 Restauració de mobles Trimestral 90,00 € 
8 Tast de vins Trimestral 80,00 € 
9 Llenguatge cinematogràfic Trimestral 50,00 € 

10 Introducció a l’astrologia Trimestral 40,00 € 
11 Ball flamenc Trimestral 60,00 € 
12 Sevillanes Trimestral 40,00 € 
13 Dansa contemporània Trimestral 60,00 € 
14 Balls de saló Trimestral 40,00 € 
15 Guitarra flamenca  Trimestral 72,00 € 
16 Patchwork i brodat clàssic Trimestral 20,00 € 
17 Iniciació a Windows Trimestral 45,00 € 
18 Iniciació a Internet Trimestral 45,00 € 
19 Word Trimestral 45,00 € 
20 Animació en 3D Trimestral 45,00 € 

21 Iniciació a la llengua i cultura àrab Trimestral 30,00 € 
22 Grafits Trimestral 40,00 € 
23 Iniciació a la fotografia Trimestral 80,00 € 
24 Fotografia creativa Trimestral 80,00 € 
25 Pintura i Dibuix infantil (grup 1 i 2) Trimestral 27,00 € 
26 Guitarra Infantil Trimestral 50,00 € 

 
 
TARIFA III 
VENDA DE PUBLICACIONS I MATERIAL DIVERS 
 
1 Compact disc Amfi Rock  6,00 € 
2 Publicació de la col·lecció d’estudis locals 
 Aproximació a la història de les dones de Parets  6,00 € 
 Josep Seguer. El primer comodí del Barça  9,00 € 
3 Babot, Capella, Colomer. Tres artistes Locals  6,00 €  
4 Recull Onomàstic de Parets del Vallès  6,00 €  
5 a. Samarreta Milcentenari  1,00 €  
 b. Samarreta Festa Major  4,00 € 
6 Llibre “Lluís Piquer, 75 anys” 

 
En cas d’adquisició d’exemplars per les llibreries del municipi, s’aplica la 
reducció del 25% sobre el preu de venda al públic fixat en aquest apartat 
6è. 

 6,00 €  

7 Preu públic llibre “Sant Esteve de Parets del Vallès. Fa mil cent anys”” 
 

 3,00 €  

8 Preu públic llibre “Parets 904-2004. Un poble, una parròquia”  15,00 € 
 

9 a. DVD Obra Teatre La Memòria de Parets 
b. DVD Festa Pedra del Diable 

 3,00 € 
3,00 € 

10 Llibre “Biblia i Art  a Parets  6,00 € 
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11 Campanya “Parets creix en civisme” 
a. Samarretes 
b. Bosses 
c. Parasol 

  
4,00 € 
3,00 € 
2,00 € 

 
 
TARIFA IV 
ACTIVITATS ESCOLA DE LA NATURA 
 
Activitats escolars (curs escolar 2006-2007) Preus 

Per a escoles de Parets Gratuït 
Per a escoles de fora del municipi amb grups de menys de 25 alumnes 
(excepte les activitats ofertes pel Consorci per a la Gestió de Residus que són 
gratuïtes per a les escoles del Vallès Oriental) 150 € 

Activitats extraescolars (curs escolar 2006-2007) Preus 
Activitats extraescolars de natura i medi ambient per a alumnes residents al 
municipi 50 € 
Activitats extraescolars de natura i medi ambient per a alumnes no residents al 
municipi 100 € 

Cursos d’Especialització (curs 2006-2007) Preus 

Curs de Jardineria mediterrània  100 € 
Per a alumnes que acreditin ser estudiants, aturats, jubilats o residents al 
municipi 50 € 
 
 
TARIFA V 
ACTIVITATS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL DE CAN BUTJOSA 
 
1 Visites  
 Visites de formació: 60,00 € 
 Visites didàctiques (un grup): 30,00 € 
 Visites didàctiques doble (dos grups): 43,00 € 
2 Escola d’estiu  
 Escola d’Estiu   50,00 € 
3 Tallers  
 Taller d’escriptura “El meu llibre” 120,00 € 
 Espai “Creixem amb els contes” 90,00 € 
 Taller jocs de falda 50,00 € 
 Curs de Voluntariat 20,00 € 

 
 
TARIFA VI 
SERVEI DE MENJADOR SOCIAL 
 
ANY 2007 Per cada dia d’utilització del menjador 2,50 € 

 
Previ informe dels Serveis Socials, es pot obtenir una reducció en la quota de fins al 100% en aplicació dels criteris 
socioeconòmics aprovats per l’Ajuntament. 
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TARIFA VII 
ENTRADES ESPECTACLES 
 

Imports dels caixets 2007 Preu 
entrada 

Preu (1) 
Amfiteatre 

Preu (2) 
reduït 

Preu (3) 

Carnet Jove 
Preu en (4) 

abonament  

Teatre professional (caixet a partir de 9.001 €) 18,00 16,00 15,00 13,00 13,00 

Teatre professional (caixet de 4.501 € a 9.000 €) 15,00 13,00 12,00 11,00 11,00 

Teatre professional (caixet de 2.501 a 4.500 €) 12,00 12,00 10,00 9,00 9,00 

Teatre professional (caixet fins a 2.500 €) 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Concerts de música (caixet a partir de 9.001 €) 18,00 16,00 15,00 13,00 13,00 

Concerts de música (caixet de 4.501 € a 9.000 €) 12,00 12,00 10,00 9,00 9,00 

Concerts de música (caixet fins a 4.500 €) 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Representacions de dansa 9,00 9,00 7,00 6,00 6,00 

Representacions de teatre amateur 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 

Projeccions de cinema 3,00 3,00 3,00 2,00 0,00 
      
(1) És el preu de les entrades a l'amfiteatre de Can Rajoler  
(2) És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys 
(3) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor 
(4) El preu en abonament s'aplica en comprar l'entrada a tots els espectacles del període que correspongui 

      
Promocions especials Preu o promoció 

Carnet d'AMIC dels teatres de Parets 
Inclou l'entrada a tots els espectacles del programa de Can 

Rajoler i del Cafè Teatre a Can Butjosa per a tot l'any 2007 

145,00 € 

 
 
 
TARIFA VIII 
JORNADES ELS NOSTRES AVIS 
 
Dinar cloenda Jornades 
  Avis del poble ...........................................  10,00 € 
  Avis de fora del municipi ...........................  15,00 € 
  Acompanyants ..........................................  23,00 € 
Altres activitats 
  Transport ball ...........................................  1,00 € 
  Transport dinar cloenda ............................  1,00 € 
 
Quart. Aprovar la modificació dels criteris socioeconòmics del barem d’ajuts socials, que 
queden redactats com segueix: 
 
 
CRITERIS SOCIOECONÒMICS  
 
• Criteris econòmics 
 
Primer es valoren els criteris econòmics, que es fa comparant la renda personal amb la renda mínima 
d'inserció, el resultat indica el percentatge de reducció que cal aplicar. 
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Els criteris econòmics es valoren en funció de la renda personal dels membres de la unitat familiar. 
 
Per al càlcul de la renda personal es comptabilitzen els ingressos existents en el nucli familiar, 
demostrables o no, i s'aplica la fórmula següent: 
 

renda de la unitat familiar - despeses d’habitatge 

X = renda personal= 

nombre de persones de la unitat familiar 
 
Les despeses d’habitatge fan referència al lloguer o hipoteca del pis, l'import del qual no pot superar els 
550,00 €, quantitat que pot variar en funció de les oscil·lacions del cost de la vida. 
 
Els percentatges d'aplicació en funció de la renda personal són els següents: 
 

Renda personal Percentatge d'aplicació 

X ≥  renda mínima d'inserció 0% 

X ≥  75% de la renda mínima d’inserció 25% 

X ≥  50% de la renda mínima d’inserció 50% 

X ≥  25% de la renda mínima d’inserció 75% 

X <  25 % de la renda mínima d’inserció 100% 

 
 
• Criteris socials 
 
En segon lloc, es valoren els criteris socials que poden ser agregats positius o negatius depenent de si 
incrementen o redueixen el percentatge obtingut en la valoració dels criteris econòmics. 
 
Situació familiar 
Maltractaments 
Salut 
Economia 
Situació escolar 
Cas de seguiment 
Rebre una prestació assistencial 
Dificultats d'integració en el mercat laboral 
Família nombrosa 
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• Agregats positius 
 
Cadascun dels agregats positius que es relacionen a continuació augmenten en un 10% el percentatge 
d'aplicació llevat del 1r i 2n que ho fa en un 20%: 
 
1. Situació familiar 

a) Infància que viu en context de negligències, abandonament o violència 
b) Mare o pare sol sense pensió alimentària 
c) Persones majors de 60 anys amb menors al seu càrrec o majors d'edat discapacitats o 

presumptes discapacitats 
d) Procés de separació 
e) Dificultats en les relacions familiars 
f) Manca d'autonomia personal 
g) Sense suport familiar 
h) Infància en acolliment (regulat o no) 
i) Activitats marginals del tutors : prostitució, mendicitat i delinqüència 
 

2. Maltractaments físics i/o psíquics 
 
3. Salut 

a) Toxicomania 
b) Malalties orgàniques cròniques 
c) Malalties físiques transitòries 
d) Disminucions psíquiques o sensorials 
e) Malalties mentals. 
f) Desnutrició i/o trastorns alimentaris 
 

4. Economia 
a) Economia submergida o inestable 
b) Deutes 
c) Despeses originades per tenir a càrrec persones discapacitades o presumptes discapacitades 

 
5. Situació escolar 

a) Absentisme escolar 
b) Dificultats en els aprenentatges escolars / inadaptació a l'entorn escolar. 

 
6. Habitatge. 

a) Males condicions de l'habitatge 
b) Aïllament de l'habitatge 
c) Amuntegament 

 
7. Cas de seguiment 
 
8. Rebre una prestació assistencial 
 
9. Dificultats d'integració en el mercat laboral 
 
10. Família nombrosa 
 
11. Manifestació de conducta de risc en què intervé un servei especialitzat 
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• Agregats negatius 
 
Els agregats negatius redueixen en un 10% el percentatge d'aplicació, llevat del 5è al  9è cas que ho 
fan en un 20%. 
 
• Tenir més d'un cotxe 
• Ser propietari d'una segona residència 
• Administració deficient 
• No acceptar les condicions d'accés 
• Quan el personal tècnic ha aplicat diversos recursos, econòmics i humans a la família i no s'han 

assolit els objectius ni de forma parcial 
• Incompliment dels acords establerts amb el personal tècnic 
• Quan hi hagi elements externs que manifestin una renda personal dels membres de la unitat 

familiar superior a la declarada 
• Manca de motivació en la recerca d’un lloc de treball 
• Manca de motivació de la família per millorar la situació 
 
 
Cinquè. Derogar l’Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’emergències de transport sanitari. 
 
 
Sisè. Imposar la taxa per al servei de transport urbà i aprovar provisionalment l’Ordenança 
fiscal núm. 35 que la regulai que a continuació es transcriu: 

 
Ordenança fiscal núm. 35 

 
TAXA PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ  

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20.1 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per al servei de 
transport urbà, que es regeix per la present Ordenança. 
 

Article 2n. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport urbà. 
 

Article 3r. Subjectes passius 

 
Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen el transport públic a què es refereix l’article 
anterior. 
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Article 4t. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 

Article 5è. Beneficis fiscals 

 
No es concedeix cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 

Article 6è. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents:  

6.1 Bitllet senzill    1,20 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  
6.2 P-10 ( multiviatge blau)  10 viatges  4,70 € Tot tipus d'usuaris majors de 4 anys  
6.3 P-10  10 viatges  3,00 € Majors de 60 anys i persones amb 

certificat de disminució 

 
 
 Article 7. Acreditament i període impositiu  

La taxa s'acredita en el moment d'ús del transport públic.  

 Article 8. Règim de declaració i d'ingrés  

•  La quota corresponent a aquesta taxa es fa efectiva en el moment d'iniciar-se el viatge.  

•  L'import de la recaptació de la taxa en el període voluntari és ingressat pel gestor del servei i 
constitueix un dels elements integrants de la seva retribució.  

 Article 9. Infraccions i sancions  

Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s'aplica el que disposa la Llei general tributària.  

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que facin remissions a preceptes d'aquesta 
Ordenança, s'entén que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeix la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 

 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Parets del Vallès, el ........ de 
...........de 2006 comença a regir el dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. Les tarifes s’actualitzaran anualment 
de conformitat amb els increments aprovats pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya 
per al servei regular de transport de viatgers per carretera i s’incorporaran automàticament al text de la 
present Ordenança.  
 
 
Setè. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de les subvencions per a la rehabilitació de 
façanes i sotmetre-la a  informació pública mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant un termini de trenta dies, 
transcorregut el qual si no hi ha hagut reclamacions o al·legacions esdevindrà definitiu. 

 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES 
 
 
Article 1. Objecte de l’Ordenança. 
 
És objecte de la present Ordenança la regulació del procediment i les condicions perquè l’Ajuntament 
de Parets del Vallès atorgui les subvencions destinades a la rehabilitació de les façanes dels immobles. 
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit de les actuacions protegibles comprèn la totalitat del municipi de Parets del Vallès, no obstant 
això, resten exclosos de l’actuació protegible els edificis i naus industrials situats als polígons 
industrials: Llevant Industrial, Can Volard, Sector Autopista, Sector Mollet, Zeta, Eixample Industrial. 
 
Els edificis objecte de l’actuació han de tenir una antiguitat mínima de 15 anys, a comptar des de la 
data d’expedició del certificat de final d’obres. 
 
 
Article 3. Condicions generals. 
 
1r. No poden acollir-se a la subvenció que es regula en aquestes normes les actuacions en edificis que 
es trobin en situació de fora d’ordenació per afectació de vials, equipaments o zones verdes, segons la 
normativa urbanística vigent en el moment de la sol·licitud. 
 
2n. Totes les actuacions i obres han de garantir la coherència tècnica i constructiva amb l’estat de 
conservació de l’edifici així com l’efectiva contribució a la millora de les condicions d’ús, seguretat o 
estètica exterior de l’edifici. 
 
3r. L’Ajuntament fixa prèviament, en informe tècnic o mitjançant l’aprovació del projecte corresponent, 
les actuacions necessàries per a una correcta intervenció. No dur a terme les actuacions que s’hagin 
qualificat en l’informe tècnic com a indispensables, comporta la pèrdua de la subvenció i el 
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reintegrament immediat si ja n’hagués gaudit, tot plegat sense perjudici de les mesures sancionadores 
que siguin procedents. 
 
4t. L’actuació de rehabilitació ha de comprendre tota la façana. S’entén per façana, a l’efecte d’aquesta 
normativa, la part d’edifici visible des de la via pública. 
 
5è. No es pot concedir subvenció per a la rehabilitació de la façana del cos de l’edificació si no es 
rehabilita també la façana exterior (i/o tanca), llevat que, segons les condicions en què es trobi iel criteri 
dels Serveis Tècnics Municipals, no calgui. 
 
6è. Tenen prioritat les intervencions que recuperin elements inherents d’interès arquitectònic i 
d’ornamentació (pintures, rètols, reixes, baranes, cornises, ràfecs i portals) i també les que estiguin 
incloses dins d’un projecte que millori les condicions d’habitabilitat de l’edifici. 
 
7è. Han de transcórrer un mínim de deu anys des que s’hagi concedit una subvenció per demanar-ne 
una altra. 
 
 
Article 4. Tipus i ajuts municipals  
 
Les ajudes, que es fixen anyalment,  i que tenen la consideració de subvencions de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès als beneficiaris, en les condicions que regula aquesta Ordenança,  són: 
 
- Ajuts econòmics directes (Import fix de 30,00 € més un variable de 0,30 € per cada m2.) 
 
L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no excloul’atorgament 
d’aquesta. 
 
Article 5. Recursos econòmics municipals. 
 
Els recursos totals aplicables al conjunt d’ajuts econòmics previstos en aquesta Ordenança, són els 
que figuren en els pressupostos municipals de l’any corresponent. 
 
Article 6. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris dels ajuts econòmics municipals s’obliguen a complir les següents condicions: 
 
1r. Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit. 
 
2n. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades i documents que els siguin 
sol·licitats. 
 
3r. Començar les obres en els terminis establerts a cada llicència, llevat que en l’acord de concessió 
d’ajuts s’especifiqui una altra cosa. Abans de finalitzar aquest termini s’ha de comunicar a l’Ajuntament 
l’inici de les obres, en cas contrari, la subvenció queda sense efecte . 
 
4t. Obtenir l’oportuna llicència d’obres. 
 
5è. L’incompliment en els terminis d’execució de l’obra recollits a la llicència municipal, així com no 
adaptar-se a les condicions de la sol·licitud o a les fixades per l’Ajuntament en l’atorgament de la 
subvenció, donen lloc a perdre-la. 
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Article 7. Beneficiaris de la subvenció. 
Poden sol·licitar subvenció els propietaris dels immobles, tant si són persones físiques com jurídiques i 
no poden tenir cap deute amb aquest Ajuntament. També poden sol·licitar-la les comunitats de 
propietaris dels immobles en règim de propietat horitzontal. 
 
 
Article 8. Sol·licitud d’ajuts. 
 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formulen davant l’Ajuntament en sol·licitar la llicència corresponent 
i segons els models oficials i s’han d’acompanyar sempre de la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant i acreditació de la representació en la qual manifesta actuar, 
si escau. 
 
b) Títol justificatiu de la propietat. 
 
c) Certificació dels acords que siguin necessaris per fer les obres segons la Llei de propietat horitzontal 
o convenis entre propietaris i arrendataris, si escau . 
 
d) Memòria de les obres que s’han de fer amb el contingut mínim següent: 
  
 - Descripció del tipus d’actuació que cal fer. 
 - Fotografia de la façana. 
 - Materials que cal emprar en l’actuació. 
 - Pressupost General detallat per partides. 

- Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi professional, 
(quan es consideri necessari per les característiques de l’obra). 

 
e) Declaració o declaracions jurades del propietari o propietaris de l’immoble pel qual se sol·licita la 
subvenció de trobar-se al corrent de pagament dels tributs i preus públics municipals. 
 
L’Ajuntament pot exigir qualsevol altre document administratiu que consideri convenient en relació amb 
les sol·licituds presentades.  
 
 
Article 9. Percepció dels ajuts econòmics. 
 
La subvenció es fa efectiva una vegada fetes les obres. El beneficiari de la subvenció ha de comunicar 
l’acabament a l’Ajuntament, el qual procedeix a girar visita de comprovació mitjançant els serveis 
tècnics municipals que informen sobre la correcta execució de l’obra i el compliment de les condicions 
de la subvenció.  
 
A continuació l’alcaldia ordena el pagament de la subvenció. 
 
Els ajuts econòmics destinats a les actuacions de rehabilitació, recollides en aquesta Ordenança, es 
percebran un cop s’han finalitzat les obres i se n’hagi comprovat la bona execució. 
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Article 10. Criteris per la concessió d’ajuts municipals. 
 
Quan la quantia dels ajuts sol·licitats superés els recursos pressupostaris previstos, els serveis tècnics 
municipals podran proposar, i l’Ajuntament establir, un ordre de preferència mitjançant l’assignació de 
recursos relatius als següents aspectes: 
 

a. Perillositat sobre la via pública a corregir mitjançant les obres. 
b. Grau de protecció de l’edifici, i valor específic dins de cada nivell. 
c. Superfície de l’edifici destinat a vivenda. 
 
 

Disposició final. 
 
La present Ordenança entrarà en vigor en els termes previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre. 
 
 
Vuitè. 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 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. 
 
Novè. Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2007, 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 30 de setembre de 2006, es farà públic l’adaptació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades a l’acord segon. 
 
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament – beneficis fiscals de concessió potestativa, tipus de gravamen, tarifes, 
coeficients -, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
2) Es publicarà el text íntegre de la resta d’Ordenances que es modifiquen relacionades en els 
acords precedents. 
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7. Aprovar, si escau, la modificació del Pressupost de l’Ajuntament i del 
Patronat Municipal d’Ensenyament de l’exercici de 2006 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, i proposa efectuar 
una modificació del Pressupost de l’Ajuntament contra el romanent líquid existent, a fi de 
fer uns suplements de crèdit necessaris per al desenvolupament normal de l’exercici, que 
es desglossen en els conceptes següents. 

Respecte al manteniment d’edificis i altres construccions, cementiri i serveis funeraris es 
proposa un augment de 3.000 €. En el contracte de manteniment de la climatització es 
proposa un increment de la partida en 18.000 €. En el contracte de desinsectació del 
municipi, es proposa un augment de 5.000 €. En la partida de manteniment i conservació 
d’edificis i altres construccions es proposa un increment de 4.000 €. En el manteniment i 
conservació de la xarxa de clavegueram es proposa un augment de 10.000 €; en la 
partida de manteniment i conservació de la xarxa viària es proposa un increment de 
60.000 €, i en el manteniment i la conservació d’espais verds es proposa un augment de 
40.000 €. Que dóna un total de 140.000 €, que són assolibles si es té en compte el 
romanent líquid que existeix en l’Ajuntament. 

El senyor Llacuna indica que hi ha números que són molt diferents els uns dels altres. Hi 
ha un bloc de suplements de crèdit, que és el manteniment i la conservació de la xarxa de 
clavegueram, el manteniment i conservació de la xarxa viària i el manteniment i la 
conservació d’espais verds amb uns increments sensibles i importants, a causa d’una 
sèrie d’actuacions que no estaven previstes a l’inici de l’exercici i produïdes per tres 
avingudes d’aigua que han sobrevingut en molt poc temps. Bàsicament són la del dia 4 
d’agost, 15 d’agost i 13 de setembre. S’han hagut d’afrontar una sèrie de despeses que 
no estaven previstes i s’havia previst realitzar-les d’una forma més dilatada i sota 
programació, però les esmentades circumstàncies han fet que s’hagin realitzat actuacions 
necessàries per a la ciutadania, intervencions ràpides i algunes d’aquestes encara no ha 
arribat la factura, però es preveu que es necessitaran aquests suplements en les partides 
per acabar l’exercici correctament. 

Pel que fa al manteniment i la conservació d’edificis i construcció fa referència sobretot a 
unes neteges i millores necessàries en el cementiri municipal, per un import al voltant dels 
3.000 €. La partida s’ha de suplementar per acabar l’exercici amb normalitat. 

El contracte de manteniment i climatització engloba dos conceptes. Hi ha una reparació 
important de l’aire acondicionat i canvis de compressors a l’edifici de l’Ajuntament, la 
biblioteca de Can Rajoler i el centre cultural. Aquestes reparacions que no estaven 
previstes, perquè evidentment no es poden programar les avaries dels equips de 
climatització. Són actuacions de l’equip de manteniment fora del contracte establert. 
Aquestes avaries més l’adquisició de dos equips per a l’edifici de l’Ajuntament fan 
necessari els 18.000 € de suplement de crèdit. 

El contracte de desinsectació fa referència a una campanya que es va realitzar a la masia 
de Can Jornet, perquè hi havia una plaga de tèrmics. Aquesta va ser una actuació molt 
concreta i intensiva per salvar el que hi ha a la masia. 

El senyor Llacuna explica que els 4.000 € de manteniment, conservació d’edificis i altres 
construccions, es destinen com a previsió, perquè la partida està exhaurida i es 
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segurament es tindrà algun tipus de necessitat d’aquí a finals d’any i es necessita un 
import pel que pugui sorgir fins al 31 de desembre. 

Respecte als 10.000 € de manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram, explica 
que són actuacions d’inspecció de les clavegueres i una intervenció de connexió amb el 
Polígon Industrial Mollet. Les actuacions de neteja i d’inspecció de la claveguera tenen 
lloc després de les pluges del 15 d’agost i el 13 de setembre i se situen a l’entorn de 
l’avinguda d’Espanya, davant de l’Institut. 

Pel que fa a la partida de manteniment de la xarxa viària, amb 60.000 €, es tracta 
d’actuacions que s’han desenvolupat bàsicament en punts afectats pels aiguats, en què la 
via pública ha quedat afectada, com el barri de l’Escorxador, el carrer Prat de la Riba, el 
camí de Can Manxa, per darrere del parc de la Linera, dos o tres punts de l’avinguda de 
Catalunya, el carrer Llibertat, la part baixa del passeig de Ronda i el passeig de la Ribera. 

Quant al manteniment i la conservació dels espais verds s’han hagut de fer unes 
actuacions i encara es realitzen en profunditat, a fi que no es repeteixin les mateixes 
circumstàncies del carrer Llibertat, la zona del passeig de Ronda i sobretot en la Riera 
Seca. 

S’ha intervingut en profunditat en la Riera del Tenes, a l’entorn del Torrent Cantallops, i en 
el Bosquet de la Fàbrica, en què s’ha fet una neteja a fons a fi de preveure vingudes 
d’aigua. 

El senyor Llacuna manifesta que l’execució de les actuacions es van decidir durant les 
tres avingudes d’aigua seguides que es van produir, i és per això que se sol·licita 
l’increment de pressupost. 

Respecte a la modificació de crèdit del Patronat Municipal d’Ensenyament, contra el 
romanent de 93.000 €, es demana una modificació de crèdit per un import total de 90.000 
€. 

Hi ha tres conceptes que corresponent al capítol I, com les retribucions de personal, 
bàsiques i complementàries, i les quotes de la Seguretat Social. 

El Patronat d’Ensenyament té dues grans raons per les quals ha tingut un desfàs al 
capítol I. La primera és a causa de la implantació de la sisena hora, que ha obligat a fer la 
contractació de més professorat. 

D’altra banda, hi ha exercicis en els quals es dispara el tema de les substitucions per 
malalties i maternitat, i no és fàcilment previsible l’import que tindrà en el transcurs de 
l’any. 

Pel que fa al manteniment i la conservació d’edificis, amb 12.000 €, l’import correspon 
bàsicament a unes modificacions internes i un canvi de finestres en l’escola bressol la 
Cuna. Posteriorment hi ha una modificació de 1.000 € i 2.000 €, que són quantitats que 
deixen entreveure clarament que és per acabar l’exercici, ja que les partides estan a un 
nivell molt baix i corresponent a productes de neteja i telèfon. 

El senyor Llacuna explica que 20.000 € es destinen a mobiliari per a la cuina del Patronat 
Pau Vila. 
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En la modificació de pressupost del mes de setembre es va aprovar una modificació del 
Patronat com a inversió de 20.000 €. La modificació feia referència a l’import de la cuina 
en si mateixa. Ara es tracta del mobiliari i a causa de la rapidesa en què s’efectuen les 
obres és adient en aquests moments suplementar la partida i finalitzar l’equipament al 
més aviat possible.  

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que algunes partides no estan prou 
justificades i que hi ha una manca de previsió. Les despeses dels aiguats són necessàries, 
però hi ha d’altres en què els serveis tècnics les podien haver previst abans, per això s’absté. 

El regidor de CiU, el senyor Martorell, manifesta que respecte a la primera proposta de 
modificació de 140.000 €, ha de dir que una part és a causa dels fenòmens meteorològics, 
que han disparat les inversions i el manteniment que no s’havia previst, però hi ha d’altres 
que es podien haver previst, perquè hi ha contractes de manteniment que serveixen per 
avisar de quan s’ha de fer una nova inversió. Els tècnics haurien de preveure què fallarà o 
què acabarà fent figa i preveure-ho en els pressupostos generals del municipi. 

Hi ha actuacions que són imponderables i que surten en un moment determinat i s’hi ha 
d’actuar. 

Celebra que la partida 2264.121.21200, amb 4.000 € s’incrementi com a prevenció, per això 
felicita el regidor d’Hisenda perquè per primera vegada en molts anys sent que s’incrementa 
una partida només com a prevenció a partir d’aprofitar un romanent de tresoreria. Això es pot 
entendre que és a causa d’algun problema, i s’ha d’actuar o bé que s’aprofita que es fa una 
operació de romanent de tresoreria per no deixar cap sac sense lligar. El regidor no ha donat 
més explicacions, per això entén que la modificació és per això. 

Referent al tema del Patronat Pau Vila, ha de dir que és cert que les retribucions s’han 
disparat, és una cosa òbvia, perquè el govern de la Generalitat ha implantat la sisena hora i 
requereix la contractació de més mestres, ja que no hi ha suficients per donar el servei. Ha 
estat una cosa no prevista, per això entenen la modificació i, per tant, els hagués agradat 
separar el punt i fer una valoració diferent, ja que entenen que dels 90.000 € la sisena hora 
marca 55.000 €. 

Respecte a la resta, continuen amb el mateix criteri que abans han posat damunt de la taula 
com és el manteniment i la conservació, que és a causa que s’han canviat les finestres de la 
casa Cuna, la qual cosa s’havia d’haver previst. 

Pel que fa al mobiliari, el regidor ha dit que al setembre ja es va fer una modificació per 
construir la cuina i ara s’inclou la partida per al mobiliari, la qual cosa es podia haver fet en el 
seu moment. Per l’exposat CiU vota en contra, encara que separarien el tema del Patronat 
Pau Vila del general, però hi ha un component molt important de manca de previsió. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que pel que fa a la modificació de 
pressupost de l’Ajuntament, que és la primera que es proposa, vol comentar quatre partides. 
Una concreta és la relativa al contracte de manteniment de la climatització. Creu que sinó és 
un contracte nou s’havia d’haver previst inicialment en el pressupost o en la modificació 
anterior. Es una mica sorprenent que ara aparegui aquesta modificació. 

Les altres tres partides que es poden agrupar com manteniment i conservació de la xarxa de 
clavegueram, de la xarxa de viària i d’espais verds, sumen un total de 110.000 €, i totes es 
corresponen a problemes derivats de les inundacions que s’han produït arran de les pluges.  
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En lloc de dir que s’han produït arran de les pluges, les quals han existit sempre, matisa que 
es tracta d’una fotografia acumulada de molts anys de no invertir en temes de xarxa de 
clavegueram i la fotografia de no tenir allò que tantes vegades a reivindicat el NOPP, que és 
un enginyer superior municipal. No potser que un poble amb més de 16.000 habitants no 
tingui un enginyer superior. L’Ajuntament té tots els càrrecs “habidos y por haber”, però 
resulta que un d’elemental i bàsic, com disposar d’un enginyer superior per al tema sobretot 
de xarxes, xarxa viària, xarxa de clavegueram i xarxa d’enllumenat, no es té. És bastant 
increïble. Hi ha pocs ajuntaments que no el tenen. Aquest any ha sortit el retrat d’això. Un 
enginyer superior és imprescindible en qualsevol promoció nova, en problemes al carrer i per 
qualsevol activitat. 

Les inundacions havien de passar. El NOPP celebra que s’hagi fet un dragat. El seu grup 
amb anterioritat havia insistit en la necessitat de dragar la Riera Seca i el Riu Tenes si es 
volien evitar inundacions. Tenen respostes per escrit firmades pel senyor Llacuna que diuen 
que no fa falta. Sort que ara ha fet falta i s’ha previst al pressupost, de la qual cosa se 
n’alegren molt. És el retrat que el problema anirà a més, perquè les inundacions es van 
produir a l’avinguda de Catalunya, perquè s’han fet construccions noves i no s’ha invertit en 
el clavegueram per a xarxes de pluvials. S’han  produït inundacions en la Riera Seca, perquè 
no s’ha netejat igual que el Torrent Cantallops. Ja es veurà el que passa amb el riu Tenes, 
que esperen que es netegi. Hi ha hagut altres inundacions com en el barri Cerdanet. 

El NOPP entén que les partides són absolutament necessàries, però estan al cul del sac de 
l’acumulació d’una situació que mai no s’havia d’haver donat, com són poques inversions en 
temes de clavegueram, manca de previsió de futur, manca de perspectiva, manca d’un 
tècnic municipal que empenyi i assessori en aquest sentit. Lamenten que la fotografia sigui 
aquesta, però el resum és aquest. Els imports que es proposen estan ben col·locats, l’any 
que ve s’hauran d’afegir més, perquè estan escanyats respecte al tema del clavegueram 
destinat a aigües pluvials. 

Alguna vegada el NOPP ha preguntat quants metres de clavegueram d’aigües pluvials s’han 
construït en els últims temps, però encara no han rebut una resposta. 

Ara es veu a la situació que s’ha arribat i esperen que no hi vagi a més, i voldrien que amb 
aquests diners es pogués solucionar el problema de les inundacions. 

Referent al tema del Patronat, les partides del capítol I corresponent a la sisena hora sumen 
un quantitat molt important de 55.000 €, i només correspon a un trimestre. S’ha de veure 
amb aquesta xifra dues coses molt importants, una que en el pressupost de l’any que ve el 
capítol I tindrà una modificació molt substancial, ja que els 55.000 € corresponen a un 
trimestre i, per tant, l’any que ve s’ha de multiplicar per quatre. L’aportació d’aquests diners 
són del romanent líquid de tresoreria, però pregunta perquè no es negocia un acord amb el 
Departament d’Ensenyament i se sol·licita una subvenció. Aquest import és del capítol I i els 
ha d’aportar el Departament d’Ensenyament i no l’Ajuntament. 

El NOPP està totalment d’acord amb les retribucions i amb la sisena hora, però no ho està 
amb que l’import surti del romanent de tresoreria de l’Ajuntament, ja que ha de sortir del 
Departament d’Ensenyament o s’ha de negociar que un dia arribin aquests diners, ja que el 
problema no és aquest pressupost, sinó el de l’any que ve i els següents, perquè són unes 
quantitats molt difícil d’assumir. 
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Les finestres de la casa Cuna i el mobiliari de la cuina s’havia d’haver previst i no es justifica 
que ara es faci la modificació, ja que sembla una improvisació. Pel que acaba d’exposar el 
NOPP s’absté en la modificació del pressupost. 

El NOPP vol que es numerin les modificacions del pressupost, si és possible, a fi de portar 
un seguiment de les diferents modificacions. 

El regidor d’Hisenda, el senyor Llacuna, exposa que la senyora Martí ha fet referència a unes 
respostes per escrit sobre preguntes que havia plantejat per escrit o en els plens. La 
resposta donada no és no calgui netejar la Riera Seca, sinó que no calia en aquell moment 
perquè feia un mes que s’havia netejat la riera. 

Respecte al que ha manifestat la senyora Martí sobre la fotografia, ha de dir que li agrada el 
llenguatge catastrofista, ja que la fotografia no correspon a una situació que s’hagi generat 
en el municipi. El problema de la Riera Seca es troba en dos punts. Un està a Mollet, que és 
un punt crític, i s’estan fent les gestions oportunes per millorar la seva situació. Un altre punt 
crític està ubicat a Lliçà de Vall en el límit de termes o una mica més amunt del límit de 
termes entre Lliçà de Vall i Parets. En aquest punt també s’estan fent les gestions oportunes 
i Lliçà de Vall ha començat ha fer algunes actuacions que conduiran a millorar el 
comportament de la Riera Seca fins que es construeixi el pont a Mollet. En cap cas és una 
fotografia que correspongui a Parets, sinó en tot cas a una fotografia difícil que hi ha a la 
sortida de la Riera Seca en la frontera amb el terme de Mollet i després una situació a la part 
de Lliçà de Vall, de la qual l’Agència Catalana de l’Aigua ja en tenia notícia des de l’any 
2000, que s’havia de fer una reforma integral del pont per donar més llum, ja que es genera 
una primera dificultat que després repercuteix i arriba pràcticament fins al carrer Llibertat, 
amb esllavissaments de terra i aigua, quan l’avinguda d’aigua és forta. 

Quan va contestar al grup del NOPP que no calia la neteja en el moment que ho demanaven 
era perquè en el mes de juny i juliol es va netejar i al final d’agost es tornava a repetir la 
neteja de la Riera Seca. Quan ho va demanar el NOPP només feia quinze dies que s’havia 
netejat el riu Tenes i la Riera Seca. El mateix va passar amb el Torrent de Cantallops, 
perquè freqüentment tenen lloc aquestes neteges. 

Pel que fa als 110.000 € que consten en la modificació, corresponen a situacions 
meteorològiques anormals, que van tenir lloc tres vegades amb pocs dies de diferència. 

Referent al contracte de manteniment, explica que han tingut quatre avaries, que han obligat 
ha canviar quatre peces i les bombes, que no entren en el contracte de manteniment. Un 
contracte de manteniment se subscriu per un valor i si es produeixen accidents, s’ha de 
canviar l’element determinat de l’aire acondicionat, i si està fora de contracte s’ha de pagar. 
L’explicació és així de senzilla. 

El senyor Llacuna explica que el contracte de desinsectació és una actuació necessària que 
es va realitzar a Can Jornet contra una plaga de tèrmics, que tampoc era previsible, amb la 
virulència que es va manifestar. 

Pel que fa al Patronat d’Ensenyament ha explicat dos motius de la modificació, i no només 
és a causa de la sisena hora, sinó que han tingut lloc una sèrie de substitucions per baixa 
superiors a les previstes. Se sumen aquests dos efectes i donen aquesta quantitat que sí 
que és cert que és important, però s’ha de fer front, ja que són circumstàncies que no es 
poden preveure amb exactitud. 
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Respecte al mobiliari i l’equipament explica que s’ha avançat una mica el calendari i el que 
hagués estat una inversió que es paga per romanent en comptes de préstec, és una 
inversió. Es pot instal·lar el mobiliari abans del que tocava i s’avança en l’entrega de 
l’equipament. 

El senyor Llacuna continua explicant que referent a què seria interessant que la Generalitat  
financi l’efecte de la sisena hora, ha de dir que serà així, però l’import s’ingressarà en un 
compte d’ingressos de l’Ajuntament que no té res a veure amb que l’Ajuntament no hagi 
previst el pagament del personal. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, exposa que són satisfactòries totes les explicacions 
donades pel senyor Llacuna, les quals han estat molt pormenoritzades i ha detallat totes i 
cadascuna de les partides. 

Pel que fa al Patronat s’ha parlat fa un instant sobre que hi havia hagut un increment del 
capítol I, però és normal perquè les substitucions del personal s’han de fer, i no només s’han 
de substituir les persones que estan de baixa, sinó que a vegades hi ha reduccions de 
jornada per a la cura de fills, a les quals els treballadors tenen dret i s’han de substituir, la 
qual cosa no és previsible. No se sap quan les mestres es quedaran embarassades i quan 
decidiran sol·licitar una reducció de jornada després de tenir la criatura i si això es dóna s’ha 
d’atendre i cobrir. Vol matisar el tema perquè s’han donat alguns casos, i ha afectat el capítol 
I de manera considerable. 

Respecte al pagament de la sisena hora, explica que no fa gaires mesos que s’ha signat un 
pacte per a l’educació al país. El govern que ho va impulsar es constituirà properament, i els 
principals reptes que haurà d’afrontar serà el desplegament del pacte nacional i el 
finançament de les activitats que s’han impulsat des de la implantació de la sisena hora. 

La partida de telèfon del Patronat Pau Vila s’incrementa en 2.000 €. És una partida que pot 
prestar-se a confusió, per això explica que  l’augment no és a causa que els mestre telefonin 
més, sinó que els ordinadors fan servir l’ADSL, la qual cosa comporta un preu. Tampoc eren 
conscients que la nova implementació de nous ordinadors generarien més despesa i que 
aquesta s’ha d’afrontar. 

Pel que fa a la resta de modificacions, creu que després de la llarga explicació donada, tots 
convindran que són modificacions molt concretes dels ajustaments propis d’un exercici, amb 
una excepció que és el gruix, que ve determinat precisament no per cap voluntat ni sorpresa, 
sinó per tres dates. 

El tema dels canvis que s’han introduït en la xarxa viària, en els espais verds i en el 
clavegueram que en el seu conjunt es tracta d’un increment de 120.000 €, s’ocasionen per 
tres dates concretes i no per voluntat de ningú, sinó a causa de les inclemències del temps 
del 4 d’agost, 15 d’agost i 13 de setembre. Aquestes són les dates que justifiquen els 
increments.  

No s’ha de cridar al mal temps, ja que tota previsió és poca. Possiblement es podria 
contractar més personal qualificat per fer millor les coses, sense posar en dubte el personal 
actual, però hi ha problemes que són imprevisibles, com el drama de la Riera Seca, en què 
es pot tenir el personal que es vulgui, però fins que l’Agència Catalana de l’Aigua no 
s’impliqui a fons i executi el que ha d’executar s’haurà d’estar tot el dia amb l’ai al cor, patint 
per si plou més del compte. És una situació no habitual i imprevisible, que ha ocorregut 
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aquest any, a la qual s’ha donat una solució a la ciutadania que la patia. És plenament 
justificat que hi hagi un ajustament. 

El senyor Tarrés recorda que l’import global no arriba ni a l’1% del conjunt del pressupost 
consolidat, per tant es tracta d’un ajustament típic de l’exercici, llevat del tema d’afrontar els 
efectes dels aiguats. Per l’exposat ICV-EA vota a favor de la proposta. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 2 (CiU) 

Abstencions:  3 (NOPP, ERC) 

Atesa l’ordre d’Alcaldia respecte a la necessitat d’efectuar despeses dins l’exercici sense 
dotació pressupostària suficient però que no poden demorar-se fins a 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 segona 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.  

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 MAJORIA, 

ACORDA: 

Primer. Modificar el Pressupost vigent de l’Ajuntament (MCPle/2/2006) mitjançant 
suplements de crèdit finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals i augmentar les partides que tot seguit es relacionen:   

Despeses que cal finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

2212.443.21200 Manteniment i conservació edificis i altres construccions – 
cementiri i serveis funeraris 3.000,00 

2264.121.22723 Contracte manteniment climatització  18.000,00 

2264.121.22724 Contracte DDD 5.000,00 

2264.121.21200 Manteniment i conservació edificis i altres construccions 4.000,00 

2213.441.21000 Manteniment i conservació xarxa clavegueram 10.000,00 

2262.511.21000 Manteniment i conservació xarxa viària 60.000,00 

2342.444.21000 Manteniment i conservació espais verds 40.000,00 

 CAPÍTOL II 140.000,00 

 TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 140.000,00 
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Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA..................    140.000,00 € 

Segon. Modificar el Pressupost vigent del Patronat Municipal d’Ensenyament 
(MCPle/2/2006) mitjançant suplements de crèdit finançats amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals i augmentar les partides que tot seguit es relacionen:   

Despeses que cal finançar: 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 

Partida Descripció Import 

4501.422.12000 Retribucions bàsiques pers. Funcionari  20.000,00 

4501.422.12100 Retribucions complem. pers. Funcionari  25.000,00 

4501.314.16000 Quotes a la Seguretat Social  10.000,00 

 CAPÍTOL I 55.000,00 

4503.422.21200 Manteniment i conservació edificis i altres construccions  12.000,00 

4503.422.22108 Productes de neteja i higiene  1.000,00 

4506.422.22200 Telèfon 2.000,00 

 CAPÍTOL II 15.000,00 

4505.422.62500 Mobiliari i equipaments 20.000,00 

 CAPÍTOL VI 20.000,00 

 TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT 90.000,00 

Finançament: 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA........................ 90.000,00 € 

Tercer. Iniciar el tràmit d’informació pública de conformitat amb allò que disposa l’art. 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’art. 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, a fi de 
presentar-hi reclamacions i s’entendrà definitivament aprovat en el supòsit que no se n’hi 
presentar cap. 

 

8. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració entre el Departament de 
Benestar i Família i l’Ajuntament de Parets del Vallès per al finançament de 
l’equipament i mobiliari de la futura residència i centre de dia per a persones 
grans amb dependència de Parets del Vallès i l’establiment de places 
concertades residencials i diürnes 

Prèvia la vènia, pren la paraula el regidor de Sanitat, el senyor Torio, i explica que una 
vegada aprovats tots els tràmits administratius i urbanístics requerits per a la ubicació de 
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la futura residència i centre de dia al solar de l’avinguda de la Pedra del Diable, proposa 
l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família per al 
finançament de l’equipament i mobiliari del futur equipament. 

Al mes de setembre d’enguany es va aprovar el projecte de construcció del centre i es 
van adjudicar les obres. El conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i 
Família, recull dos aspectes fonamentals en el desenvolupament de l’equipament tan 
llargament reivindicat. 

D’una banda el finançament de l’equipament i el mobiliari en les quantitats ajustades als 
mòduls establerts pel Departament i tenint en compte que es tracta d’un centre amb unes 
característiques molt especials i de caire sociosanitari que suposarà una despesa força 
elevada. 

D’altra, concertar les places residencial per a gent gran fins a un 60% i un 80% de les del 
centre de dia. La concertació garantirà la viabilitat econòmica de l’equipament, si es tenen 
en compte els criteris dels experts de l’asil de Granollers, assessors del cas, permetrà que 
la gent gran de Parets amb recursos limitats, gaudeixin d’aquestes places sufragades en 
una part important per l’ICASS. 

El conveni suposa un avenç en els acords als quals es van arribar amb l’anterior 
consellera de Benestar i Família, que no impedirà treballar en la línia d’una major 
implicació de la Generalitat en l’assumpció de la gent gran del municipi en la part 
assistencial, com en les polítiques actives, com és el cas dels casals d’avis. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, manifesta que ha d’acabar de valorar la proposta sobre 
el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament, ja 
que en principi el conveni sembla correcte, però per acabar-lo de valorar necessita 
respostes a moltes preguntes, com per exemple la quantitat de diners que aporta la 
Generalitat, què suposa el centre en el pressupost anual de l’Ajuntament, durant quan de 
temps la Generalitat donarà cèntims, qui pagarà i quan costa el personal, qui paga el 
manteniment de l’edifici i el que comporta l’equipament, quan costa el manteniment, 
quantes places s’ofereixen i quantes són per l’Ajuntament de Parets exactament, si és 
que hi ha, a qui corresponen les places de lliure disposició, una vegada que s’adquireix el 
mobiliari i l’equipament quan pagarà l’Ajuntament de Parets o quan percebrà. Indica que 
s’han de quantificar les dades exposades per saber si és un bon conveni. 

El senyor Torio manifesta que respondre a totes les preguntes que ha fet el senyor Rigol 
és gairebé impossible. S’ha elaborat un estudi sobre el cost d’una residència, el cost de la 
construcció, el cost del manteniment, el cost del personal i el cost de cadascuna de les 
places de lliure adscripció, que si es té en compte que el 60% són concertades amb la 
Generalitat, aquesta pagarà una quantitat establerta en funció dels criteris que varien 
cada any. 

L’Ajuntament havia aconseguit arribar a un acord amb el Departament de Benestar i 
Família, que concertaria les places. El conveni a més de la concertació de les places 
ofereix comprar tot l’equipament i el mobiliari de la residència. L’import és el que estableix 
el Departament en funció d’uns criteris econòmics i l’any en què entri en funcionament la 
compra del material per a la residència. És a dir, el Departament equipa amb llits i tot el 
material necessari per al funcionament del centre i el material s’estipula econòmicament 
en una sèrie de mòduls establerts pel Departament. 
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L’Ajuntament construirà la residència i participarà com a part important en la direcció, que 
s’adjudicarà a una empresa especialitzada. Hi ha un conveni molt avançat amb l’Hospital 
Asil de Granollers, que té una experiència important en aquestes tasques. 

El senyor Torio continua explicant que no hi ha quantitats exactes. S’han establert a 
l’estudi econòmic de la residència per quadrar els números, ja que l’Ajuntament no farà 
una residència sense saber el cost i el cost de les places, que està determinat per un 
estudi previ i els assessors que han redactat l’estudi i treballen conjuntament amb els 
tècnics que han dissenyat la residència diuen que la residència tindrà equilibri econòmic. 

El regidor d’ERC, el senyor Rigol, indica que aquest estudi fa temps que el va sol·licitar i 
no s’ha facilitat. Veu que el regidor de Sanitat tampoc coneix les dades i que es vol signar 
un conveni que no es pot valorar. La residència sembla que no tingui unes dades 
concretes, per això vota en contra. 

El regidor de Sanitat, el senyor Torio, explica que la Generalitat estableix les quantitats. 
La Generalitat pagarà 1.200 € mensuals per cadascuna de les places, a Parets i a totes 
les residències de Catalunya, perquè és l’índex que determina la Generalitat i que aporta 
a cadascuna de les places. L’import no el pot determinar l’Ajuntament de Parets, de la 
mateixa manera que el Departament de Benestar i Família de la Generalitat fixarà els 
criteris per concedir l’import per subvencionar el mobiliari i l’equipament. No poden dir que 
subvencionaran amb 800.000 €, sinó que s’estipula per un nombre de llits i places de 
residència i centre de dia. 

El senyor Rigol diu que ha preguntat qui pagarà el personal de la residència, quan costa, 
qui paga el manteniment de la residència i quan costa, a fi de saber si s’ha de subscriure 
el conveni. 

La presidència explica que es convocarà un concurs per adjudicar la gestió de 
l’equipament. L’Hospital Asil de Granollers té uns estudis previs del funcionament. Una 
vegada feta la concessió administrativa i de gestió se sabrà exactament el cost del 
funcionament de la residència. Ningú no pot manifestar exactament el cost que tindrà, 
perquè està en funció del nombre de places que s’ocupin. 

En el moment que la residència entri en funcionament sabran perfectament les 
necessitats i el cost que suposarà. 

Un estudi previ diu que perquè els números siguin equilibrats haurien de tenir com a 
mínim el 50% o el 60% de places concertades, la qual cosa vol dir que quan estigui en 
funcionament la residència s’ha de tenir subscrit un conveni de finançament amb la 
Generalitat de les places, que la majoria d’aquestes s’adreçaran a ciutadans de Parets, 
amb els barems que estableix el Departament de Benestar i Família. D’aquesta manera 
es finança el 60% de les places i del 40%, algunes seran privades, que ajudaran al 
manteniment del centre i altres les gestionarà l’empresa concessionària. L’Ajuntament és 
el principal titular de la residència, perquè és un equipament que construeix el propi 
Ajuntament, que marcarà els criteris d’admissió de les places, que seran principalment per 
als ciutadans d’aquest municipi. 

Quan es planteja un futur equipament s’ha de preveure la sostenibilitat econòmica. Sinó 
es concerta cap plaça serà difícil la viabilitat del projecte, perquè els costos de la 
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residència serien molt alts i el cost per plaça també. Subscriure el conveni permet obtenir 
una aportació econòmica del Departament de Benestar i Família perquè pugui funcionar. 

El Departament de Benestar i Família finança en el cas de Parets el mobiliari i 
l’equipament, que pot tenir un cost més elevat de 100.000.000 PTA, a més de la 
concertació de les places. 

El Departament manifesta que en el moment que es posi en funcionament el centre, 
finançaran els mòduls d’equipament i mobiliari de la residència. És una part molt 
important. 

Volen subscriure el conveni perquè no sabien si l’Ajuntament havia de finançar 
l’equipament i el mobiliari en un cost molt alt o si l’empresa que gestionarà la residència 
aportés l’equipament i el mobiliari, la qual cosa repercutiria en què el 40% de les places 
no concertades tindrien un cost molt elevat. Per això, l’Ajuntament intenta amb la 
concertació que els preus per plaça siguin assumibles per als usuaris i per a la millor 
viabilitat del projecte. 

La presidència continua explicant que el personal dependrà de l’ens que gestioni la 
residència. Reitera que hi ha un treball previ de l’Hospital Asil de Granollers, que es 
presentarà a la licitació, ja que ha elaborat els estudis de viabilitat. 

Indica que van passar uns estudis de viabilitat redactats per l’empresa Sagessa de Reus, 
en què es plantejava que com a mínim el 50% de les places han de ser concertades. En 
el moment que es concerten, el projecte de viabilitat d’una residència és factible i 
possible. També va en funció del nombre de residents. Perquè una residència sigui viable 
econòmicament és a partir de 60 places, que és quan els números comencen a ser 
factibles. 

Quan el centre entri en funcionament, l’Ajuntament realitzarà alguna aportació en cas que 
sigui necessari, de ben segur que ho farà, però intentarà per tots els mecanismes no hi 
hagi dèficit, i si hi ha que sigui el mínim possible. Amb el percentatge que es concerta el 
projecte serà viable i es podrà tirar endavant. 

Intervé el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que tal com ja han manifestat 
diverses vegades l’Ajuntament havia d’arribar a algun conveni, que fos més que de 
col·laboració, cosa que no ha estat possible. Catalunya és molt gran i quan no toca no 
toca, i saben que l’equipament a nivell de les dinàmiques que marca el Departament de 
Benestar no tocava. 

Han estudiat a fons el conveni, que es pot dir que és de col·laboració. L’Hospital Asil de 
Granollers té experiència en el sector, cosa que ha quedat palesa. L’Ajuntament pot 
construir l’equipament i el municipi el vol. La inversió la pagarà el municipi i els ciutadans, 
però perquè el centre tingui una certa rendibilitat s’han de concertar un 50% o un 60% de 
les places, sinó els números no surten, la qual cosa han de saber els ciutadans de Parets. 

És necessari que el conveni es porti a terme, però han arribat a la conclusió que és 
insuficient, la qual cosa no vol dir que no s’hagi de recollir amb tota l’estima que calgui, 
però voldria que el conveni anés una mica més enllà, perquè un municipi que fa l’esforç i 
que planteja una inversió d’aquest tipus, hauria de tenir una ordre de prioritats i valors i no 
només anar a marcs interadministratius, que permeten fixar col·laboracions, en aquest 
cas de finançament de mobiliari, però que tampoc se sap la quantitat que s’abonarà. El 
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mobiliari és caríssim i es requereix un cert tipus d’equipament, que compleixi una 
normativa i tingui un grau de qualificació, en aquest sentit només es tracta d’una 
col·laboració, però no saben els diners que s’invertiran i esperen i desitgen que siguin els 
màxims possibles, però avui no se sap. Es marquen les bases perquè sigui així i en 
aquests moments és el que ofereix l’Administració. Benvingut sigui, però és insuficient. 

El que s’ha comentat i s’ha posat damunt de la taula és un primer pas i esperen i desitgen 
que conforme el procés avanci es tinguin més dades per aconseguir més elements i 
situar-se millor. Entenen que no es poden donar ara, perquè no existeixen. CiU ho té clar, 
perquè coneix el tema, però esperen que en el moment que el tema s’afini més se 
sàpiguen els costos. 

Per parlar amb propietat saben que s’ha redactat un estudi, ja que sinó es faria un brindis 
al sol en el tema de l’equipament, la qual cosa no és així, perquè hi ha estudis sobre els 
costos, sobre el que es pot fer i fins on es pot arribar. 

CiU creu que es podia haver anat una miqueta més enllà, per això s’abstenen, encara que 
el conveni és necessari, també pensen que és insuficient. 

El regidor de Sanitat, el senyor Torio, explica que estan d’acord amb el fet que el 
document es podria millorar i tractaran de totes les maneres d’obtenir el compromís de 
l’Administració. 

En aquesta sala han explicat més d’una vegada que es mantenien converses amb el 
Departament de Benestar i Família des de l’any 2003, perquè l’Administració dotés la 
residència de totes les ajudes que calguessin. Van explicar que per a la distribució de les 
places de residència de tota Catalunya, el Vallès Oriental està en una ràtio per sobre i 
l’únic compromís al qual van poder arribar amb el Departament de Benestar i Família va 
ser la promesa de signar un conveni de concert del 50% de les places. Ara se subscriu un 
concert del 60% de les places de residència i el 80% del centre de dia, i a més s’afegeix el 
mobiliari i l’equipament. No es parla de quantitats, perquè la inversió no es fa ara. Si avui 
es comprés tot el material i l’equipament, es tractaria de l’import que ha dit l’alcalde, entre 
100.000.000 PTA i 130.000.000 PTA. No consta en el document perquè es farà efectiu en 
el moment que entri en funcionament la residència i la Generalitat aporti la quantitat per 
equipar-la. 

L’equip de govern treballarà perquè amb el nou govern i en els pressupostos nous 
incrementin l’ajuda i que la col·laboració afecti també a la residència. 

La regidora del NOPP, la senyora Martí, exposa que han llegit detingudament el conveni, 
el qual és un conveni de mínims i molt prim, perquè els dos conceptes que estableix, des 
del punt de vista econòmic són petits, si es calculen en percentatges respecte al que 
suposa la construcció de l’edifici. Reitera que és un conveni de mínims i hauria d’incloure 
aspectes relatius a la construcció i a les quantitats per fer font a les despeses de 
construcció. 

L’Ajuntament va subscriure un conveni amb el Departament d’Ensenyament per a 
l’ampliació de la primera fase de les obres del Lluís Piquer. L’Ajuntament va avançar uns 
diners per a la construcció, però després els va recuperar en diverses anualitats. 
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En el conveni que es proposa avui falta un aspecte que faci front a les despeses de 
construcció, perquè en aquest tipus d’equipament és molt difícil que un Ajuntament pugui 
afrontar les despeses per si sol. 

El Departament de Benestar té competències en aquestes qüestions i s’hauria d’haver 
negociat i haver-les inclòs, sobretot pel moment en el qual se signa. Si el conveni només 
conté el tema del mobiliari, equipaments i una part de places concertades es podria signar 
quan es construís l’edifici, perquè de moment només existeixen papers. Se signa en un 
determinat moment i en canvi no hi ha la previsió del tema de construcció. És a dir, 
escanyat per escanyat no cal corre per a la signatura del conveni, ja que es pot esperar. 
S’hauria d’haver fet això fonamentat en dues raons molt clares. El Departament de 
Benestar i Família és qui té competències i diners per aquest tipus d’equipaments, igual 
que el Departament d’Ensenyament les té per a les construccions escolars. 

L’Ajuntament hauria d’haver fet una mica de dèficit històric respecte al tema de Benestar 
Social, perquè l’Ajuntament respecte a l’Administració Autonòmica té dos dèficits històrics 
molt importants. Un és aquest. Perquè actualment els tres casals d’avis són municipals. 
Fa poc s’ha absorbit el que pertanyia a una entitat bancària, i creu que dita entitat amb els 
guanys que té podria continuar mantenint, en canvi l’Ajuntament corre a càrrec de les 
despeses dels tres casals o centre de dia que hi ha al municipi de Parets. 

Hi ha un dèficit històric importantíssim del Departament de Benestar Social i Família 
respecte a Parets, que té 16.000 habitants, i no és un municipi petit. No fa gaire Benestar 
Social i Família va inaugurar un casal d’avis i centre de dia a Canovelles, que té menys 
habitants que Parets i subvenciona la construcció i el funcionament al 100%, perquè és 
competència d’aquest Departament. 

S’havia d’haver valorat el dèficit històric de Parets i haver-lo inclòs en el conveni, sense 
precipitar-se, ja que de moment l’equipament no s’ha d’instal·lat i les places no es poden 
ocupar. 

Un altre dèficit històric de Parets és el tema d’habitatge de l’INCASOL.  

El NOPP no està d’acord amb el contingut del conveni, perquè es tracta d’una quantitat 
petita i minsa. L’Ajuntament ha claudicat i ha acceptat un conveni que està molt per sota 
de les competències i els diners que li correspondria pagar al Departament de Benestar i 
Família. Ha estat tou i dèbil, tot i tenint la dificultat d’afrontar la construcció del centre, per 
les raons que siguin. 

Falta clarament un capítol definitori sobre pagar part de les obres a l’estil del que es va 
signar amb el col·legi Lluís Piquer i recuperar la inversió i haver avaluat el dèficit històric. 
Per aquestes raons clares, el NOPP s’absté respecte a l’aprovació del conveni, perquè és 
prim, de mínims i manifestament millorable,. 

El regidor de Sanitat, el senyor Torio, manifesta que la senyora Martí fa comentaris una 
mica agosarats, perquè l’Ajuntament no ha claudicat, ja que porta treballant des de fa 
molts anys a fi de construir una residència i aquest equip de govern treballa molt per 
obtenir-la i ha de dir que no tothom treballa en la mateixa direcció, sinó ja s’hauria iniciat 
fa temps. 

Evidentment és un conveni millorable i l’Ajuntament tracta que el Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat aporti més diners i realitzi una aportació més gran per 
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a la construcció de la residència. Tenien el compromís de l’anterior consellera de 
Benestar i Família, però el pressupost de la Generalitat de 2004 a 2007 no preveia 
aquesta possibilitat, però que parlarien a partir de 2008 i l’Ajuntament treballa perquè el 
Departament augmenti l’aportació. 

És un conveni que millora l’anterior promesa del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat, que només oferia concertar el 50% de les places, sense equipament ni 
mobiliari. 

En el cas d’ensenyament i, parla concretament del col·legi Lluís Piquer, ha de dir que en 
aquesta cas la Generalitat no només té la competència, sinó l’obligació, per això va 
construir la primera fase i portarà a terme la segona amb una inversió de 2.000.000 €, tot i 
que hi havia gent que deia que no es podia construir perquè els terrenys no eren de 
l’Ajuntament. En canvi s’està acabant la primera fase i d’aquí a un mes es completaran 
totes les instal·lacions i es tindrà un col·legi modèlic. 

L’Ajuntament va subscriure un conveni amb el Departament relatiu a la primera fase i va 
aportar-hi molts diners. 

El regidor d’ICV-EA, el senyor Tarrés, vol matisar el conveni que està generant tanta 
controvèrsia. Diversos governs de l’Ajuntament han reclamat i reivindicat al Departament 
de Benestar i Família, que anteriorment en tenia altres noms, la construcció d’un 
equipament d’aquestes característiques. La resposta ha estat negativa sistemàticament. 

Hi ha hagut diversos equips de govern i diversos governs a la Generalitat de Catalunya 
que han dit que no. Finalment l’Ajuntament de Parets tip de claudicar, tip d’ajupir 
l’espatlla, tip de sentir un no, ha dit que s’ha acabat i el que farà serà treure pit i construir 
la residència. Aquesta és la realitat. L’Ajuntament ha tret pit i ara el problema és que s’han 
de treure els calés d’on sigui. Però la residència es construirà, perquè els avis se la 
mereixen, perquè tothom reiteradament els ha dit, per tant és un compromís col·lectiu i es 
portarà terme. 

De moment el Departament de Benestar i Família dóna el que dóna. Fa tres mesos no 
donava res. Ni les gràcies per posar el totxo. En aquests moments concerta un 60% de 
les places de la residència i un 80% de les places del centre de dia i el que és més 
important concerta l’import del mobiliari i l’equipament, que no és poca cosa. Són molts 
diners. Respecte a com es calculen aquests diners, hi ha uns mòduls econòmics que 
renova el Departament i ara és bastant difícil saber-lo. 

Comparteix amb el senyor Torio la intenció, la voluntat i la decisió ferma de l’equip de 
govern de continuar treballant i batallant amb el Departament de Benestar i Família, 
perquè incrementi les diverses fórmules de col·laboració amb l’Ajuntament per desplegar 
polítiques d’atenció a la gent gran, que permeti que en un poble com Parets, que no té 
16.000 habitants, sinó 17.000 habitants, ha de tenir el que es mereix que són 
equipaments de qualitat i uns serveis dignes. 

L’Ajuntament ha tirat pel dret, encertadament i tota la ciutadania de Parets ho valorarà i 
han de continuar lluitant per obtenir més recursos, perquè l’equipament no sigui tan 
gravós i el servei que sigui de qualitat i el menys gravós per al conjunt de la ciutadania. 

S’ha de dir que sí al conveni, perquè s’ha d’afrontar una despesa en solitari i resulta que 
d’aquí a uns dies algú pot ajudar a minvar una mica la inversió, per això no s’ha de dir que 
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no. No és el moment de lligar gossos amb llonganisses, per tant no es dóna tot, però el 
que donen benvingut sigui i s’ha de continuar treballant per aconseguir-ne més. La 
qüestió és que d’aquí a un temps els avis estiguin ben col·locats a la residència. 

Abans s’ha parlat que l’equipament serà de titularitat municipal i la gestió serà mitjançant 
la via de concessió administrativa. ICV-EA defensa que la gestió de l’equipament sigui 
pública, encara que sigui per via de la gestió administrativa, però que sigui de caràcter 
públic, perquè és la millor garantia d’una atenció de qualitat, que no prima l’interès 
econòmic, sinó l’interès social en benefici dels avis. 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i vota en contra perquè els números no els veu 
clars. 

Les votacions han estat les següents: 

Vots a favor: 10 (PSC-PM, ICV-EA) 

Vots en contra: 1 (ERC) 

Abstencions:  4 (NOPP, CiU) 

Per tant i, 

Atès que el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en data 16 de maig de 
2006, va aprovar definitivament l’expedient de la tercera modificació del Pla general 
d’ordenació, en el qual s’inclou la qualificació del solar on es preveu ubicar la residència i 
centre de dia. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 6 de setembre de 2006 va acordar 
l’aprovació definitiva del Projecte de construcció de la residència i centre de dia de Parets 
del Vallès. 

Atès que d'acord amb el que preveu l’article 30 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de 
novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985 de 27 
de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, 
l'Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments estableixen 
convenis de cooperació, per estendre de manera progressiva la cobertura territorial de la 
Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, d'acord amb les 
determinacions dels plans d'actuació social. 

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per al finançament de l’equipament i mobiliari de la 
futura residència i centre de dia per a persones grans amb dependència de Parets del 
Vallès i l’establiment de places concertades residencials i diürnes 

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès per al finançament de l’equipament i mobiliari de la 
futura residència i centre de dia per a persones grans amb dependència de Parets del 
Vallès i l’establiment de places concertades residencials i diürnes, que s’adjunta com a 
document annex al present acord. 
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2. Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 

Annex 

Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família  i l'Ajuntament de 
Parets del Vallès per al finançament de l’equipament i mobiliari de la futura residència i 
centre de dia per a persones grans amb dependència de Parets del Vallès i l’establiment de 
places concertades residencials i diürnes.  

 

Barcelona,  16 d’octubre de 2006 

 

 R E U N I T S 

D'una part, l’Honorable senyora Carme Figueras i Siñol, consellera de Benestar i Família  de la 
Generalitat de Catalunya en ús de les competències que li corresponen d’acord amb la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat, i d’acord amb el Decret 436/1983, de 6 d’octubre, d’assignació de competències en 
matèria d’assistència i serveis socials.  

I, d'altra, l’Il·lustríssim senyor Joan Seguer i Tomàs, alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès 
(Vallès Oriental), en virtut de les facultats conferides per l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

 I N T E R V E N E N 

Les parts, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes d'aquest document. 

 

 M A N I F E S T E N                                           

Primer.- Que d'acord amb el que preveu l’article 30 del Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de 
novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985 de 27 de 
desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, l'Administració de la 
Generalitat, els Consells Comarcals i els Ajuntaments establiran convenis de cooperació, per tal 
d'estendre de manera progressiva la cobertura territorial de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de 
Responsabilitat Pública, d'acord amb les determinacions dels plans d'actuació social. 

Segon.-   Que l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, adscrit al Departament de Benestar i 
Família, creat per la Llei 12/1983, de 14 de juliol, exerceix a tot el territori de Catalunya la titularitat 
de la gestió de les prestacions i els serveis socials que li assigna la Llei anteriorment esmentada. 

Tercer.-  Que d’acord amb l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’Administració de 
la Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes 
d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

Quart.- Que l'Ajuntament de Parets del Vallès manifesta complir els requisits i les condicions 
establerts a la normativa vigent aplicable per poder col·laborar amb l'Administració i trobar-se 
subjecta la seva activitat en el camp dels serveis socials a les determinacions del IV Pla d'Actuació 
Social.  



 110 

Cinquè.- Que, seguint les directrius del Pla d'Actuació Social vigent, en el marc d'una 
corresponsabilització pública interadminsitrativa, les parts tenen la voluntat de col·laborar pel que 
fa a l'esmentat projecte de residència i centre de dia de Parets del Vallès, considerant que 
existeixen raons d’interès públic i social per a atorgar una subvenció per a finançar el mobiliari i 
equipament d’aquest centre, malgrat la no existència d’una convocatòria específica, d’acord amb 
allò que preveu l’article 22 de la Llei general de subvencions.         

I, per tot això                                        

 

ACORDEN 

 

Primer.   Objecte 

L'objecte del present conveni és establir el marc interadministratiu de col·laboració per al 
finançament del mobiliari i equipament de la futura residència i centre de dia per a persones grans 
amb dependència i l’acreditació de fins a un màxim del 60% de places concertades residencials i el 
80% de places concertades diürnes.  

 

Segon.    Obligacions de l'Ajuntament de Parets del Vallès 

2.1. L’Ajuntament és el responsable d’impulsar la construcció de la residència i centre de dia de 
Parets del Vallès, així com la gestió d’acord amb el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques.  

2.2. El Centre tindrà una capacitat de 80 places residencials i 40 places de centre de dia. 

2.3. L’Ajuntament vetllarà perquè tant el projecte constructiu com el projecte funcional s’adeqüin a 
les condicions generals de model recomanades pel Departament de Benestar i Família.  

2.4. L’Ajuntament vetllarà pel compliment de les condicions materials i funcionals establertes 
segons la normativa vigent,  així com els tràmit pel registre del servei en el Registre d’entitats, 
serveis i establiments del Departament de Benestar i Família. 

2.5. L’Ajuntament es compromet a promoure que l’entitat gestora de la residència i centre de dia de 
Parets del Vallès s’acrediti com a entitat col·laboradora del Departament de Benestar i Família, així 
com perquè compleixi amb els requisits que estipuli l’ICASS en el cas de procedir a la concessió 
de places concertades. 

2.6. L’Ajuntament, mitjançant l’entitat adjudicatària, posarà a disposició del Departament de 
Benestar i Família, mitjançant l’ICASS, el 60% de places residencials i el 80% de places de centre 
de dia en règim de places concertades.  

2.7. L'Ajuntament de Parets del Vallès i l’entitat adjudicatària farà constar en tota la documentació 
relacionada amb la prestació del servei residencial i diürn per a gent gran que és entitat acreditada 
i col·laboradora de l'ICASS del Departament de Benestar i Família. 

2.8. Un cop construïda la residència i el centre de dia, es col·locarà una placa indicativa on consti 
aquesta col·laboració institucional. 

 

Tercer.    Obligacions del Departament de Benestar i Família 

3.1. El Departament de Benestar i Família finançarà el cost del mobiliari i equipament necessari per 
a la posada en funcionament de la residència i el centre de dia. 
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3.2. El Departament de Benestar i Família es compromet, a partir del moment de posada en 
funcionament de la residència i centre de dia, i un cop disposi de les autoritzacions procedents, a 
concertar el 60% de les places residencials i el 80% de places diürnes, d’acord amb la legislació de 
contractes de les administracions públiques, que s’integrin en la Xarxa Bàsica de Serveis de 
Responsabilitat Pública. 

L’anterior previsió restarà condicionada al compliment de tots els requisits i els procediments que 
estableixi l’ordenament jurídic vigent en matèria de contractació, i la seva viabilitat se subordinarà, 
en qualsevol cas, a la disposició de crèdit adequat i a les prescripcions derivades de la Llei de 
finances públiques  de Catalunya i de les lleis pressupostàries successives. 

En el seu cas, les tarifes i el sistema de pagament a aplicar seran les vigents en el moment que, 
segons el que estableixen els presents compromisos, es realitzi el contracte o conveni. 

 

Quart.    Vigència 

La vigència d’aquest conveni és fins la posada en funcionament de l’equipament i l’acreditació, si 
s’escau, de l’entitat adjudicatària de la seva gestió com a centre col·laborador del Programa 
d’acolliment residencial i diürn per a gent gran. 

 

Cinquè.   Resolució 

Són causes de resolució del conveni: 

a) El compliment del seu objecte 
b) L'acord de les parts 
c) L'incompliment total o parcial de qualsevol dels seus pactes 
d) La inobservança de les disposicions legals d'aplicació 

 

Sisè.     Interpretació 

Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i l'execució del conveni seran resoltes per 
mutu acord de les parts i, en última instància, se substanciaran davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament. 

 

9. Precs i preguntes 

Intervé el regidor d’ERC, el senyor Rigol, i manifesta que el seu grup no realitzarà cap 
pregunta. 

9.1. Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i pregunta què va passar en 
aquells fatídics quatre o cinc dies en què no van funcionar els semàfors de les cruïlles de 
l’avinguda de Catalunya amb el carrer Sant Antoni, entre d’altres, cosa que va comportar 
un problema important. 

9.2. El senyor Martorell exposa que han constatat que en hores importants de volum de 
trànsit, no hi ha la Policia Local per fer la regulació. Prega que es faci un informe del que 
va succeir i per què es va trigar en tornar posar en marxa el servei. Es demostra una altra 
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vegada que la mobilitat i la viabilitat al municipi és clau, perquè es van produir situacions 
angoixoses i que moltes vegades ratllaven en la perillositat. CiU celebra que no hi hagués 
cap accident, perquè el problema va ser important. 

9.3. El senyor Martorell pregunta pel tema dels quioscos, ja que hi ha hagut problemes i 
alguns han tancat i d’altres han canviat de mans. Prega que expliquin per què ha succeït, 
ja que estaven degudament adjudicats, amb una sèrie de requeriments a complir. 
Pregunta quina és la situació actual, si hi ha algun estudi d’aquests equipaments sobre si 
cobreixen l’expectativa o s’han de buscar altres fórmules per intentar donar el servei, que 
CiU creu que es correcte igual que la iniciativa és correcta i vàlida i teòricament hauria de 
funcionar millor. 

9.4. El senyor Martorell explica que hi ha un tema que ja han portat diverses vegades a 
Precs i preguntes i que l’equip de govern només ha contestat que n’era coneixedor i que 
intentaria solucionar-lo, però ha passat un temps més que acceptable i CiU continua 
denunciant l’estat deplorable de la petita plaça i lloc de descans i relax ubicat al darrera de 
la bugaderia Manila, que va quedar molt malmès. CiU ho ha comunicat diverses vegades, 
i l’equip de govern ha contestat que estava previst portar a terme una actuació ràpida per 
condicionar la plaça, cosa que encara no s’ha fet, i literalment està en les mateixes 
condicions que el dia que ho van manifestar. 

9.5. El senyor Martorell exposa que s’està originant un problema d’aparcament en el tram 
del carrer Prat de la Riba fins al carrer Alzina, ja que hi ha una gran mobilitat, 
l’aparcament ha quedat petit i els veïns tenen un problema seriós per aparcar, ja que 
s’han construït més habitatges en el sector, per això es necessiten una sèrie d’iniciatives 
per buscar solucions al problema de l’aparcament. 

Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Llacuna, i respecte al tema dels 
quioscos explica que quan van iniciar l’expedient dels quioscos pensaven en la possibilitat 
que funcionessin dos, que van valorar com a unitats que podien funcionar en el  municipi. 
Per la naturalesa del quiosc i pel conveni subscrit amb el que explota la publicitat del 
quiosc es necessitava una tercera unitat. Van sortir a concurs, i van sortir dos guanyadors 
del concurs. Lamentablement per causes de salut justificades, les dues famílies han hagut 
de deixar el servei. L’Ajuntament està a l’espera de rebre una informació tècnica respecte 
a les possibilitats abans de convocar un nou concurs. Està clar que s’ha de convocar un 
altre concurs, ja que els quioscos han quedat deserts. 

Intervé el regidor de Serveis Urbans, el senyor Mingote i indica que contestarà la pregunta 
per escrit, ja que en quasi tots els casos, sobretot en temes semafòrics, consta un informe 
complet que prefereix adjuntar i després realitzarà una valoració. Afegeix que l’avaria va 
ser més greu del que en un principi es podia pensar. 

Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Castells, i respecte a la 
regulació del trànsit, explica que la Policia Local va fer tot el possible per cobrir les 
necessitats justes i necessàries. És cert que la Policia no està les vint-i-quatre hores del 
dia, però en moments de trànsit puntual important hi ha presència policial. 

La presidència indica que la resta de preguntes, tal com ha manifestat el senyor Mingote, 
es respondran per escrit. 
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Pel que fa al tema de l’aparcament indica que s’analitzarà i es donarà una resposta més 
complimentada, amb previsions i ampliacions futures d’aparcament. Actualment estan 
treballant amb alguna propietat d’aquesta zona per destinar més espai a aparcament en el 
sector Prat de la Riba en l’àmbit dels Molins. 

9.6. Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i explica que se sumen a la 
pregunta ja realitzada per CiU sobre els semàfors, i no la repetiran, però prega de 
disposar d’algun informe o documentació si existeix, ja que és un problema bastant 
considerable. 

9.7. La senyora Martí explica que va sortir una notícia al diari sobre el robatori de diversos 
equipaments tècnics al Casal de Can Butjosa. Van desaparèixer equips tècnics sense 
forçar cap porta ni cap finestra, que van obligar a suspendre projeccions i actuacions 
previstes. Pregunta pel control de les entrades i sortides de l’edifici de Can Butjosa, 
quantes persones tenen clau de les dependències, si és que hi ha més d’una. El NOPP 
com a grup va demanar una clau de Can Butjosa per reunir-se, perquè van pensar que 
com a grup municipal podrien disposar-ne d’una, però no es va autoritzar. Veu que hi ha 
gent que té autorització per tenir-ne una clau i que hi ha moltes claus que corren. 

Pregunta per l’import dels béns que substrets  i per què no va sonar l’alarma. Aquest és 
un tema repetit respecte a un fet que va passar en el Patronat Pau Vila fa dos estius. El 
NOPP també va preguntar què havia passat i per què no s’havia disparat l’alarma, cosa 
que no es va aclarir. Les preguntes que formula seria interessant de conèixer-les, ja que 
si està instal·lada l’alarma pregunta per què no va sonar i sinó n’hi ha, caldria instal·lar-la. 

9.8. La senyora Martí explica que el clavegueram del barri Cerdanet té problemes 
puntuals, que es produeixen en algun punt baix, quan la xarxa viària recull molta aigua. Hi 
ha concretament un parell de veïns que quan la claveguera no admet l’aigua, aquesta surt 
per dintre de les cases. Pregunta per les solucions que s’adoptaran, ja que és un 
problema important i gairebé sanitari. 

9.9. La senyora Martí exposa que curiosament al Ple es va discutir un tema per intentar 
preveure i corregir que no s’instal·lin més entitats bancàries en la façana de l’avinguda de 
Catalunya, una limitació que el NOPP va pensar que no calia fer, ja que no és necessari 
ser tan intervencionista, però l’equip de govern ho va proposar, va fer un dibuix i va 
suspendre llicències. 

És veritat que el dibuix i la façana només arriben just als edificis que estan al davant de la 
Corefo, on s’ha autoritzat l’obertura d’una nova entitat bancària, o sigui, que en el tros que 
es van suspendre les llicències ja estava ocupat per les entitats, es deixa aquest 
descobert i ara s’ocupa, és a dir, que les previsions o l’interès que tenia l’Ajuntament en 
protegir que no hi haguessin entitats bancàries a primera línia, es veu avui clarament 
vulnerat. Saben que no afecta a aquesta illa, que és la del davant de la Corefo, i que la 
suspensió de llicències es va aixecar, però en tot cas és una contradicció respecte a la 
voluntat o l’esperit de l’equip de govern que en el seu moment va explicitar i al final 
l’entitat bancària s’ha instal·lat. 

9.10. La senyora Martí pregunta per què s’ha adjudicat en una Junta de Govern la 
confecció d’una nova maqueta de la zona central, si ja hi ha una. En les anteriors 
campanyes de les eleccions municipals es va exposar. El NOPP no entén perquè es fa 
una altra, ja que es podria aprofitar l’anterior. 
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9.11. La senyora Martí explica que als diaris ha sortit la notícia que hi ha hagut problemes 
en l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial privats de la zona de Cal Jardiner. Que 
segons apunta la notícia, hi ha hagut onze baixes de les persones que han optat a 
l’habitatge, que han renunciat perquè no poden fer front a les despeses que corresponen 
al pagament de l’habitatge. 

Prega que en alguna comissió informativa s’expliqui abastament què ha passat, quines 
dificultats hi ha hagut i com es pot corregir. 

9.12. La senyora Martí pregunta com s’ha fet l’informe tècnic i el càlcul, perquè han vist 
sorprenentment que l’aprofitament mitjà, és a dir, el 10% que correspon de sòl qualificat 
en la zona del Sector Bruguera, en lloc de disposar-lo com a solar industrial, s’ha convertit 
en diners i aquests diners són, segons l’acord de la Junta de Govern de 630.000 €. Si es 
té en compte el preu actual del sòl industrial qualificat, pregunta quants metres són, com 
s’ha fet el càlcul i si aquest compleix les normes de mercat, ja que l’import és molt baix, a 
part que no coincideix amb el fet de vendre aquest sòl d’aprofitament mitjà, perquè 
s’hauria de conservar com a patrimoni municipal. Independentment d’això, pregunta com 
s’ha efectuat la valoració. 

9.13. La senyora Martí pregunta com està el tema del monument als morts de la guerra 
civil. S’està acabant l’any, és un tema que es va plantejar fa temps i no se n’ha parlat 
més. Pregunta si hi ha alguna proposta o no. 

9.14. La senyora Martí lamenta que desapareguin dels arbres del davant de la gasolinera i 
pregunta com se solucionarà el tema. Ha desaparegut la font, desapareixen els arbres i 
els blocs de pisos s’acosten cada vegada més a la carretera. Pregunta pels arbres, que 
segurament passaran a millor vida. És lamentable que es perdin en un degoteig, suposa 
que ho fan d’aquesta manera perquè no es vegi de cop, la desaparició dels arbres un al 
darrere de l’altre. Es pot comptabilitzar la pèrdua de l’arbrat amb diverses fotografies. 

9.15. La senyora Martí prega de poder disposar del resum de les dades dels grafits, tant 
de les accions que s’han fet com les despeses que ha ocasionat. És a dir, una valoració 
econòmica, les accions preses i com s’afronta el problema de cara al futur. 

La senyora Martí indica que el NOPP ha preguntat moltes qüestions i sinó hi ha temps per 
respondre-les, l’equip de govern les pot contestar quan correspongui. 

La presidència indica que seguidament es contestaran algunes de les preguntes 
plantejades, i la resta es farà abans del proper Ple ordinari. 

Pren la paraula el senyor Mingote i manifesta que les preguntes que entren dintre de les 
àrees que li pertoquen, no les contestarà per qüestió de temps, sinó perquè també hi ha 
l’opció de contestar-les per escrit i així ho farà. 

Intervé la regidora de Joventut, la senyora García, i explica que és cert el tema del 
robatori al  Casal de Can Butjosa. No hi havia res forçat, només la gàbia en què estava 
l’equip musical que s’han emportat, el més costós. 

El control d’entrades i sortides es realitza de les persones que fan servir la sala, i té lloc 
d’una manera molt bàsica. A partir del calendari d’activitats tothom que necessita la sala 
l’ha de demanar i s’apunta en un calendari, d’aquesta manera saben exactament qui entra 
i qui surt, perquè es realitzen aquestes activitats. 
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El tema de les persones que tenen clau és relatiu, perquè si es deixa la clau i algú fa 
còpies, ho desconeixen. Deixen la clau únicament de les portes d’entrada i sortida a 
aquelles persones que requereixen la sala, però no de la gàbia de sonorització. 

L’import dels béns robats està al voltant dels 6.000 €, segons la valoració del tècnic de so 
de l’Ajuntament. 

Respecte al que ha comentat la regidora del NOPP que van demanar la clau i que el 
Casal la va denegar, ho posa en dubte perquè mai s’ha negat la clau a ningú, sempre i 
quan se sol·liciti la clau del teatre. Si es demana la clau pròpiament del Casal de Can 
Butjosa, aquesta no es dóna a ningú, ja que hi ha equipaments informàtics valuosos, i no 
volen donar la contrasenya de l’alarma a ningú. El casal està obert fins a les deu de la nit i 
la informació tècnica està a dins i no cal que ningú utilitzi aquest espai. El teatre mai no 
s’ha negat a ningú, però si el que es vol és el casal no és de rebut. 

No s’han plantejat mai instal·lar una alarma, perquè la sala havia estat sala de vint-i-
quatre hores durant molts anys. En el moment que va deixar de ser-ho es va plantejar 
col·locar una alarma, però era més important donar facilitats a les entitats per tenir un 
espai de reunions a les hores que els convingués i com que no hi havia res de valor, 
només l’equip de so que s’ha comprat a poc a poc, i aquest està tancat en una gàbia, que 
es va fer especialment, van creure més oportú donar suport a les entitats i permetre la 
utilització de l’espai quan ho creguessin oportú i el necessitessin, que no pas col·locar una 
alarma, i que ningú la fes servir. 

En aquests moments els tècnics estan estudiant alarmes digitals més modernes, amb 
codificació i marcatge per entitats, per tal que això no torni a succeir. 

Pren la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que no és un fet 
capritxós adjudicar la confecció d’una nova maqueta de l’espai central. Es va construir 
una inicial, en què es dibuixava de manera genèrica la intenció de l’equip de govern. La 
segona maqueta a què es refereix el NOPP és per a la ciutadania i els serveis tècnics, a fi 
de veure la configuració de l’espai de la zona central, per tant, està més que justificat que 
la maqueta és una eina més per als serveis tècnics de la casa. 

Respecte a convocar una comissió informativa per explicar àmpliament la situació actual 
dels habitatges de protecció oficial, ha de dir que no és dramàtica, sinó que simplement 
ha passat com en altres àmbit de la vida, en què hi ha persones que s’apunten en una 
situació, i després els càlculs del comptes no surten. Els habitatges tenen un preu taxat i 
fixat per llei i és el que s’aplica. Són habitatges que costen un cinquanta per cent menys 
dels de renda lliure en el mateix sector. 

No obstant això, en la comissió informativa s’analitzarà conjuntament què es pot corregir 
en aquests tipus d’adjudicació, tutelades per la legislació vigent. 

El senyor Lucio Gat indica que respecte a que s’han convertit en diners al deu per cent 
d’aprofitament mitjà del Sector Bruguera, manifesta que es facilitarà el que ha sol·licitat el 
NOPP al respecte. Explica que els diners es destinaran a inversions tal com preveu el 
pressupost, com les instal·lacions de la petanca o les obres d’urbanització del final de 
l’avinguda d’Espanya, que començaran aviat. 

Respecte als arbres de la gasolinera, indica que es reposaran molt a prop del sector, es 
multiplicaran per vint, i s’ubicaran en el parc de la Font del Torn. El parc tindrà aquest nom 
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perquè l’esmentada font es traslladarà al parc, que s’ubicarà en l’avinguda de Josep 
Tarradellas. Reitera que es multiplicarà per vint cada arbre que es tregui necessàriament 
del sector, ja que sinó és necessari no es trauran. 

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

El secretari accidental  Vist i plau 
 L’alcalde 

 


