
 

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

Expedient Gestiona: 4685/2015
Caràcter: Extraordinari 
Data: 5 de novembre de 2015
Horari: 13:30 h a 14:45 h
Lloc: Sala de plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde
Paola Gratacós Ballescà (PSC-CP)
Miquel Pérez Rodríguez (PSC-CP)
Francesc Juzgado Mollá (PSC-CP)
Àfrica Martínez Belles (PSC-CP)
Antonio Fernández Arimón (PSC-CP)
Susanna Villa Puig (PSC-CP)
Diego Cayuela Núñez  (PSC-CP)
Casandra Garcia Rodríguez (Sumem Parets)
Antonio Torio Fernàndez (Sumem Parets)
Antonio Molina Herrera (Sumem Parets)
Jordi Seguer Romero (Ara Parets ERC)
Ramon Pares López (Ara Parets ERC)
Kènia Domènech Àlvarez (Ara Parets ERC)
Rosa Martí Conill (NOPP)
Raul Urtusol Bou (CiU)
Manuel Losada Seivane (Ciutadans)
Enric Acero Casas, secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Àrea de Serveis Generals

2. Donar compte de l'acord d'aprovació dels dies festius addicionals d'obertura 
comercial (Exp. 4601/2015).

3. Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  relatiu  a  l'expedient  disciplinari  Exp. 
1329/2015.

4. Acordar, si s'escau, ampliar el termini i excloure fins al 30 de setembre de 2016, 
de  l’obligació  de  facturació  electrònica,  a  determinats  proveïdors  (Exp. 
904/2015).

 



 

5. Ratificar,  si  procedeix,  el  Decret  d'Alcaldia  pel  que s'aprova  la  sol·licitud  al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, l'aplicació del règim especial 
de reintegrament dels saldos deutors de la Liquidació definitiva del 2013  (Exp. 
4613/2015).

6. Acordar,  si  correspon,  l’aprovació  provisional  de  les  Ordenances  fiscals  de 
l’exercici de 2016  (Exp. 4256/2015).

7. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit 35/2015 en la modalitat de suplement 
finançat amb baixa de crèdit (Exp. 4609/2015).

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta del dia 24 de 
setembre de 2015.

Àrea de Serveis Generals

2. Donar compte de l'acord d'aprovació dels dies festius addicionals d'obertura 
comercial (Exp. 4601/2015).

La presidència explica que com ja saben els regidors hi ha una proposta treballada i 
consensuada amb els comerciants, en què es proposen els dies festius d’obertura 
autoritzada  durant  el  2016,  que  són  els  següents:  el  27  de  novembre  i  el  4  de 
desembre.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica que el seu grup valora 
positivament  l'acord  entre  l'Ajuntament  i  les  empreses del  sector  del  comerç  i  les 
associacions per fixar els dos dies festius addicionals d'obertura per al 2016, tot i que 
entenem  que  aquesta  mesura  afavoreix  en  bona  part  als  grans  establiments 
comercials i que perjudiquen en moltes ocasions a les botigues familiars més petites, 
trobem encertades les dues dates que s'han triat, tant el diumenge 27 de novembre 
com el diumenge 4 de desembre de l'any vinent, ja que es concentren en la campanya 
comercial de Nadal.

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, indica que sense entrar a valorar les dates, CiU 
dóna importància i  relleu, que sobretot aquestes dates vinguin determinades per la 
voluntat dels comerciants. Un sector que es troba en unes dificultats prou complicades. 
Ningú millor que un sap les seves necessitats, i són els dos dies que han demanat i  
creu que aquí només el que poden fer es respectar-los, ajudar-los i donar suport.

La presidència entén que en aquest aspecte sempre es busca anar de la mà i buscar 
el més interessant pel nostre teixit comercial.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de la Resolució següent:

“RESOLUCIÓ

Assumpte: Aprovació dies festius addicionals d'obertura comercial
Exp.: 4601/2015

Relació de fets

La Llei 3/2014, de 19 de febrer d’horaris comercials i de mesures per a determinades  
activitats de promoció, contempla que cada ajuntament ha de fixar dos dies festius  

 



 

addicionals  a nivell  local  als  8 d’obertura autoritzada a tota Catalunya,  publicats  a  
l’ordre ORDRE EMO/156/2015,  de 22 de maig,  per la qual s'estableix  el  calendari  
d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i  
2017.

En aquest sentit,  aquesta Ordre EMO/156/2015, estableix els festius següents amb 
obertura comercial autoritzada per 2016:

- Festius d’obertura autoritzada durant el 2016:

3 i 10 de gener
3 de juliol
15 d’agost 
6, 8, 11 i 18 de desembre

Als  efectes del  que preveu l’article  1.2.c)  de la  Llei  3/2014,  els  ajuntaments,  amb  
l’acord previ de l’òrgan competent, han de comunicar a la Direcció General de Comerç  
els  dos  dies  festius  addicionals  d’obertura  comercial  autoritzada  aplicables  al  seu  
àmbit territorial municipal abans del dia 30 d’octubre de 2015 en el cas de l’any 2016.

La proposta dels dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a Parets  
del Vallès, consensuats entre Ajuntament de Parets i les empreses del sector comerç  
assistents,  així  com  amb  les  associacions  de  comerciants  del  municipi  són  els  
següents: 

- 2016: el 27 de novembre i el 4 de desembre

Fonaments de dret

L’article 1.2. c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials 

L'article  6  de l'Ordre EMO/156/2015,  de 22 de maig,  del  calendari  d'obertura dels  
establiments comercials per als anys 2016 i 2017.

RESOLC:

1. Acordar que els dos dies festius addicionals d'obertura comercial  autoritzada en  
diumenges i dies festius, en el municipi de Parets del Vallès per l'any 2016, són els  
següents:

2016: 27 de novembre i el 4 de desembre

2. Notificar el present acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de  
Catalunya, i a les associacions comercials del municipi.

3. Donar compte del present acord al proper Ple de la Corporació.

Parets del Vallès, 26 d'octubre de 2015”

3.  Donar  compte  del  Decret  d'Alcaldia  relatiu  a  l'expedient  disciplinari  Exp. 
1329/2015.

La regidora de Recursos Humans, la senyora Paola Gratacós, dóna compte del Decret 
d'Alcaldia, que resol incoar un expedient disciplinari a una treballadora de l'Ajuntament 
de  Parets,  tècnica  de  la  Biblioteca  de  Can  Butjosa.  Una  sanció  d'acomiadament 
disciplinari, d'acord amb l'expedient tramitat per la Diputació de Barcelona.

 



 

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, exposa que el seu grup no farà 
cap  valoració  a  favor  o  en  contra  d'aquest  Decret  d'Alcaldia,  relatiu  a  l'expedient 
disciplinari  que proposa l'acomiadament d'una treballadora de la Biblioteca Infantil  i 
Juvenil de Can Butjosa.

Lamentem d'entrada que es produeixin fets  com aquest  en el  nostre  Ajuntament  i 
esperem que no es repeteixi en el futur. Ara bé, de la mateixa manera que han portat a 
Ple avui aquest acomiadament, ens hauria agradat que haguessin fet el  mateix en 
altres casos dels quals hem tingut coneixement a través del butlletí d'informació de la 
Secció Sindical de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Parets. En concret aquesta 
publicació va fer referència fa unes setmanes a un altre acomiadament sobtat, per cert, 
d'un  treballador  que  es  va  produir  a  l'Escola  Municipal  de  Música.  Per  tant  ens 
agradaria que també aquesta informació, que agraïm, la faciliten precisament en el Ple 
d'avui. Segurament hi haurà gent que pot estar a favor o en contra i sempre quedarà la 
justícia per portar aquest cas, però en tot cas el que explicàvem que es faciliti tota la  
informació i també en altres casos.

La presidència aclareix que és un expedient disciplinari, i és preceptiu donar compte a 
la sessió plenària, perquè hi hagi la màxima transparència com sempre.

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de la Resolució següent:

“RESOLUCIÓ 2015-1842

Exp.: 1329/2015

Relació de fets

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015-0678 de data 24 d’abril de 2015, es resolgué  
incoar  expedient  disciplinari  a  la  treballadora i  personal  laboral  de l’Ajuntament  de  
Parets del Vallès, tècnica de la biblioteca Can Butjosa, Sra. M.P.E, per absència no  
justificada del lloc de treball. En els seus fonaments de dret assenyala que l’article 27  
del  conveni  de condicions  de treball  del  personal  laboral,  sobre  règim disciplinari,  
preveu que els sigui d’aplicació el mateix règim del personal funcionari i com a norma  
supletòria, allò previst en l’Estatut dels Treballadors. Aquest Decret es va notificar el  
dia 27 d’abril de 2015 a la Sra. M.P.E.

Durant la tramitació reglamentària de l’expedient disciplinari s’ha procedit amb estricta  
observança de tots els requisits legals i s' han practicat les diligències adients per tal  
de  determinar  els  fets  i  la  seva  tipificació,  així  com les  possibles  responsabilitats  
disciplinàries de la treballadora

Atesa la proposta de resolució de l'instructor de data 18 de setembre de 2015 relatiu a  
l'expedient disciplinari a la treballadora i personal laboral de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, tècnica de la biblioteca Can Butjosa, Sra. M.P.E, per absència no justificada del  
lloc de treball en règim laboral, en el que es proposa IMPOSAR a la treballadora i  
personal laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès,  tècnica de la biblioteca Can  
Butjosa, Sra. M.P.E, una sanció d’acomiadament disciplinari, prevista a l’article 96.1 b)  
de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, com autora d’una falta molt  
greu d’abandonament del servei, tipificada a l’article 49 c) de la llei abans esmentada i  
a l’article 115 c) del Decret Legislatiu 1/1997 pel qual s’aprova la refosa en un text únic  
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció  
pública, i en relació amb els fets i càrrecs que s’especifiquen al plec de càrrecs i en la  
part expositiva d’aquesta resolució.

 



 

En  data  25  de  setembre  de  2015,  dins  del  termini  atorgat,  ha  tingut  entrada  en  
l’Ajuntament de Parets del Vallès escrit  d’al·legacions de la Sra.  M.P.E,  al  qual  es  
sol·licita  es  deixi  sense  efecte  la  proposta  de  sanció,  i  que  s'acordi  per  part  de  
l'Ajuntament l'assignació d'un lloc de treball temporal, s'analitzin les causes dels seus  
problemes en el  lloc de treball,  caus de la  seva malaltia,  que es realitzi  avaluació  
psicosocial de la Biblioteca, i amb l'estudi de tot plegat, es resolgui assignar un lloc de  
treball adient pel seu estat de salut, i no s’adjunta cap nou document.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb els articles 294 del  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei  
de les Entitats Locals de Catalunya, 53.1.t) del Text Refós de la Llei Municipal i del  
Règim Local de Catalunya i 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les  
Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Es consideren provats els següents fets, recollits en la proposta de resolució  
de l'instructor amb el contingut següent:

1. El 24 de febrer de 2015 la Sra. M.P.E. es va reincorporar al seu lloc de treball com auxiliar de  
biblioteca  a  la  Biblioteca  Infantil  i  Juvenil  Can  Butjosa,  desprès  d’un  procés  d’incapacitat  
temporal amb l’alta emès pel Servei d’Inspecció Mèdica. La baixa d’incapacitat temporal s’havia  
iniciat  el  13 d’octubre de 2014 per contingències comunes. Amb anterioritat,  l’expedientada  
havia estat en situació de baixa per incapacitat temporal des del 4 de juny de 2014 fins al 16 de  
juliol de 2014, també per contingències comunes.

Així  resulta  de  l’informe  de  20  d’abril  de  2015  de  la  directora  de  Recursos  Humans  de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès, Sra. J.O.R, i de la seva compareixença de 14 de maig de  
2014 (resposta a la pregunta 2), quan a requeriment de l'instructor aporta Comunicat mèdic  
d’alta d’incapacitat temporal per contingències comunes de data 23 de febrer de 2015 signat  
per  la  Dra.  E.G.  de  l’Institut  Català  d’Avaluacions  Mèdiques.  També  s’acredita  per  
manifestacions de la pròpia expedientada en el seu escrit amb registre d’entrada a l’Ajuntament  
de Parets del Vallès de 10 de març de 2015 (fet Primer) i en la reclamació prèvia de 17 de març  
de 2015 (fet Segon), així com en l’escrit presentat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social  
que adjunta a l’anterior, i en reclamació prèvia presentada en 23 d’abril de 2015 (fet Primer).  
L’expedientada no va negar aquests extrems en la seva compareixença de 27 de maig de  
2015, on en resposta a la pregunta 1 reconeix que ha impugnat l’alta d’IT de 23 de febrer de  
2015 i  que està  pendent  de resolució  la  reclamació  prèvia.  Respecte al  període  de baixa  
anterior, del 4 de juny al 16 de juliol de 2014, consta en informe de 28 de juliol de 2015 de la  
directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Parets del Vallès, que annexa còpia dels  
corresponents comunicats mèdics de baixa i alta.

2.  El  dia  de  la  seva  reincorporació,  atenent  les  instruccions  de  la  directora  de  Recursos  
Humans  per  tractar-se  d’una  baixa  llarga  i  fins  que  no  hi  hagués  informe  del  Servei  de  
Prevenció  de Riscos Laborals,  i  d’acord amb la  petició  de la pròpia  Sra.  M.P.E. de no fer  
activitats que impliquessin parlar en públic perquè deia que li produïen ansietat, la Direcció de  
la Biblioteca va acordar temporalment una adaptació de les funcions del seu lloc de treball, que  
no faria activitats que impliquessin exposició en públic i que es dedicaria a fer tasques d’atenció  
a l’usuari  i  préstec,  compres i  tasques de suport  a les activitats de la biblioteca.  Aquestes  
mesures preventives d’adaptació van suposar una reorganització de les tasques de la resta de  
treballadors de la Biblioteca, que es van mantenir durant els dies que l’expedientada va assistir  
a la feina, del 24 de febrer al 6 de març. En concret, les tasques habituals de la Sra. M.P.E. que  
es van distribuir entre la resta de personal qualificat de la Biblioteca van ser: Visita al Bosc de  
Llibres, Visita didàctica (Escola l’Estel, Llar d’Infants Els Petits Infants i Escola Vila Parietes),  
Hora del Conte i inauguració de l’exposició del Mes del Silenci (de 27 de febrer i de 6 de març  

 



 

de 2015), i Bressol de Contes.

Aquests fets estan acreditats en informe de 29 d’abril de 2015 (amb signatura electrònica de 11  
de maig de 2015) sobre condicions preventives d’adaptació de les funcions del lloc de treball  
de la Sra. M.P.E. que es van posar en marxa quan es va reincorporar, de la directora de la  
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, Sra. G.R.C., i en la compareixença d’aquesta de 14 de  
maig de 2015 (respostes a preguntes 1, 3 i 4), així com en la compareixença del tècnic auxiliar  
de la Biblioteca Can Butjosa, Sr. C.N.A. (respostes 2, 3), i en la compareixença de la directora  
de Recursos Humans, Sra. J.O.R. (respostes 3 i 4). També estan reconeguts per la Sra. M.P.E.  
en la seva compareixença de 27 de maig de 2015 (respostes 2 i  3),  tot  i  que en la seva  
reclamació prèvia presentada el 17 de març de 2015 manifesta que “en cap moment se m’ha  
comunicat cap condició preventiva elaborada des del servei de prevenció de riscos laborals”  
(fet Primer).

3. El 27 de febrer de 2015 el Servei de Prevenció de Riscos Laborals ASPY (Asepeyo), efectua  
a la treballadora “examen de salut específic per risc laboral de tipus reincorporació al lloc de  
treball”. 

El dia 6 de març de 2015 el metge del Servei de Prevenció de Riscos Laborals li  demana  
documentació i la Sra. M.P.E. envia informes del seu psiquiatre i de la doctora de capçalera,  
segons manifesta ella mateixa en escrit de reclamació prèvia presentada el 23 d’abril de 2015.

Així consta en els Acords de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Parets del Vallès d’11  
(relació de fets) i 18 de març de 2015 (antecedents), en acta del Comitè de Seguretat i Salut de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès de 24 de març de 2015, en la compareixença de la directora  
de Recursos Humans de 14 de maig de 2015 (resposta 5), en la compareixença de la mateixa  
data de la directora de la Biblioteca Can Butjosa (resposta 7). També son fets reconeguts per  
l’expedientada en escrits presentats en data 10 de març de 2015 (fet Primer) i 17 de març de  
2015 (fet Primer), en reclamació prèvia de 17 de març de 2015 (fet Segon) i en l’escrit a la  
Inspecció de Treball i Seguretat Social que adjunta a l’anterior reclamació prèvia, així com en la  
reclamació prèvia presentada el 23 d’abril de 2015 (fet Primer), i en la seva compareixença de  
27 de maig de 2015 (resposta 4).

4. El 4 de març de 2015 la Sra. M.P.E. signa document conforme no volia passar l’examen de  
salut no obligatori que li va oferir l’Ajuntament.

Està incorporat al present expedient disciplinari document d’autorització de data 4 de març de  
2015 on l’expedientada manifesta i  signa la seva negativa a passar l’Examen de Salut que  
forma part de la Vigilància de la Salut per valorar si pot realitzar l’activitat sense risc per la seva  
salut o per la salut de terceres persones. Aquesta negativa ha estat reconeguda per la Sra.  
M.P.E. en la seva compareixença de 27 de maig de 2015 (resposta 6).

5.  El  9 de març de 2015 la Sra.  M.P.E.  sol·licita,  mitjançant  escrit  presentat  a Correus en  
aquella data i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Parets del Vallès de 10 de març de  
2015, canvi de lloc de treball en funció del que preveu la normativa de riscos laborals. Diu que  
el 23 de febrer de 2015 li van donar l’alta, que es va reincorporar a la feina malgrat que els  
seus metges no ho veien convenient, i que va impugnar l’alta i està pendent de la resposta. No  
adjunta cap document acreditatiu. 

També manifesta que, fins que no tingui un informe d’aptitud del Servei de Prevenció de Riscos  
Laborals o un certificat  de l’Ajuntament que l’indiqui  a quin lloc a d’anar a treballar,  no es  
presentarà a la Biblioteca, i diu que fins llavors es considera en situació de permís amb sou.

Aclarir  que  és  en aquest  escrit  on,  per  primera  vegada,  la  Sra.  M.P.E.  manifesta  la  seva  
voluntat de canviar de lloc de treball a algun responsable de l’Ajuntament. Això queda acreditat  
per la compareixença de 14 de maig de 2015 de la directora de la Biblioteca Can Butjosa  
(resposta 6) i per l’informe de 15 de juny de 2015 de la directora de Recursos Humans de  
l’Ajuntament de Parets del Vallés.

6. L’11 de març de 2015 la Junta de Govern Local acorda desestimar el canvi de lloc de treball  

 



 

mentre no disposin dels informes sobre aptitud laboral,  mantenir  les condicions preventives  
d’adaptació de les funcions del seu lloc de treball  que es van posar marxa des que es va  
reincorporar, desestimar la sol·licitud de gaudir de permís retribuït per no existir el supòsit que  
al·lega entre els permisos i llicències legalment establerts per al personal laboral temporal, i  
instar a la treballadora per a que s’incorpori al seu lloc de treball,  amb advertiment que es  
podria  considerar  la  seva  absència  com  a  causa  de  cessament  voluntari  per  part  de  la  
treballadora i reservant-se l’Ajuntament el dret a actuar disciplinàriament.

Està  incorporat  a  l’expedient  disciplinari  aquest  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès, amb assumpte “sol·licitud d’adscripció de personal laboral a  
un altre  lloc de treball”  i  número expedient  1329/2015,  signat  per  la regidora de Recursos  
Humans, Sra. S.V.P.

7.  Mitjançant escrit  presentat  a Correus el  16 de març de 2015 i amb registre d’entrada a  
l’Ajuntament de 17 de març, la Sra. M.P.E. torna a formular sol·licitud de canvi de lloc de treball,  
en funció del que preveu l’article 25 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. També  
demana que s’emeti  informe per part  del  Servei  de Vigilància de Salut,  i  diu que continua  
entenent que es troba en situació de permís amb sou.

8.  En  data  17  de  març  de  2015  l’expedientada  formula  reclamació  prèvia  en  matèria  de  
Vigilància de Salut (prevenció de riscos laborals) contra la resolució de la Junta de Govern  
Local d’11 de març de 2015. 

Manifesta que donades unes discrepàncies amb la seva superior i a les condicions del seu lloc  
de treball va iniciar el 13 d’octubre de 2014 un procediment d’incapacitat temporal per trastorn  
d’ansietat, i que ha impugnat l’alta de 23 de febrer de 2015 i que està pendent de la resolució  
per part de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM). També que per la Unitat de Salut  
Laboral del Vallès s’ha emès informe on considera que la seva patologia és accident de treball. 

Ni de la impugnació de l’alta, ni d’aquest informe de la Unitat de Salut Laboral presenta cap  
documentació o justificació de la seva existència. 

Reitera que s’està a l’espera de l’informe del Servei de Vigilància de Salut, per la qual cosa  
l’absència no pot considerar-se injustificada i que és l’Ajuntament qui ha de fer-se càrrec de  
l’assumpció econòmica d’aquests dies. 

Acompanya còpia  de  denúncia  presentada  davant  Inspecció  Treball  per  considerar  que  el  
requeriment de l’Ajuntament perquè s’incorpori al lloc de treball  a la Biblioteca Can Butjosa  
malgrat  no  es  disposi  de  l’informe  del  Servei  de  Vigilància  de  Salut  és  una  amenaça  
d’acomiadament, i que l’Ajuntament incompleix el previst a la normativa de prevenció de riscos,  
perquè ha de ser el Servei de Prevenció, i en especial el Servei de Vigilància de Salut qui  
decideix si és apta o no, o si l’aptitud està condicionada.

Està incorporat a l’expedient disciplinari l’escrit de 17 de març de 2015, presentat al registre  
d’entrada de l’Ajuntament en la mateixa data, que adjunta còpia d’escrit presentat també el 17  
de març a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, sense cap altre document  
adjuntat.

9. Segons informe de 17 de març de 2015 de Vigilància de Salut del Servei de Prevenció de  
Riscos d’ASPY, aliè al Consistori, de l’examen de salut específic segons risc laboral de tipus  
reincorporació al lloc de treball realitzat 27 de febrer de 2015 a la Sra. M.P.E., tenint en compte  
el  lloc de feina desenvolupat,  les circumstàncies de la  treballadora i  la  informació  per  ella  
transmesa,  resulta  una qualificació  i  dictamen d’aptitud laboral  d’apta  per  al  lloc de treball  
sense restriccions ni limitacions. 

S’informa que s’ha realitzat un estudi psicològic a la treballadora mitjançant dos qüestionaris, el  
primer indica que pateix encara la simptomatologia que va motivar la seva incapacitat laboral, i  
amb el segon s’intenta avaluar un origen laboral de la patologia i el resultat no evidencia aquest  
origen laboral. Proposa fer una Avaluació de Riscos Psicosocials del centre de treball i, si no es  
produeixen canvis en les condicions laborals o personals del treballador, nou examen de salut  

 



 

per a control i seguiment en sis mesos.

Afegir  que,  així  mateix,  hi  consta  en  el  document  d’ASPY que  queda  “Pendent  d’aportar  
informe mèdic” per part de la treballadora. Aquesta qualificació d’apta és reiterada en informe  
de 27 d’abril de 2015, una vegada examinats els informes mèdics aportats per la treballadora. 

En tot cas, com va fer la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social i ara fa el Servei extern, la  
treballadora és dictaminada com apta laboral per desenvolupar les tasques professionals del  
lloc de treball, sense restriccions ni limitacions.

Consten al present expedient disciplinari els dos citats informes de 17 de març de 2015 i 27  
d’abril de 2015, signats pel Dr. J.B.C., col·legiat 5951, del Servei de Vigilància de la Salut de  
Asepeyo  Prevención  SL,  que  és  la  mútua  d’accidents  de  treball  i  malalties  professionals  
contractada per l’Ajuntament de Parets del Vallès, segons informe de 15 de juny de 2016 de la  
directora de Recursos Humans.

10. Per acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2015 s’acorda desestimar la  
reclamació prèvia de 17 de març de 2015 de la Sra. M.P.E. de canvi de lloc de treball per raons  
de salut, d’acord amb el dictamen d’aptitud laboral del Servei de Prevenció de Riscos Laborals,  
que  declara  a  la  treballadora  “apta  pel  lloc  de  treball  indicat”.  S’insta  la  treballadora  que  
s’incorpori al seu lloc de treball l’endemà de rebre la notificació. I es reiteren els advertiments  
sobre l’absència no justificada fets en l’Acord del mateix òrgan d’11 de març de 2015.

Està  incorporat  a  l’expedient  disciplinari  aquest  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès de 18 de març de 2015, amb assumpte “resolució reclamació  
prèvia  contra  acord  Junta  de  Govern  Local  d’11  de  març  de  2015”  i  número  expedient  
1329/2015, signat per la regidora de Recursos Humans, Sra. S.V.P.

11. En escrit presentat al registre de la Corporació el 23 de març de 2015, la Sra. M.P.E. reitera  
la sol·licitud de reincorporació al treball i de canvi de lloc de treball. Manifesta que ha rebut  
informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en el que s’indica que necessita Avaluació  
Psicosocial del lloc de treball, i que abans de determinar la reincorporació caldrà que el Servei  
de Prevenció valori l’avaluació psicosocial.

12. En data 24 de març de 2015 en reunió del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de  
Parets del Vallès es comenta el cas de la Sra. M.P.E. i s’acorda, tenint en compte que hi ha una  
altra biblioteca de titularitat municipal, la Biblioteca de Can Rajoler, demanar a les persones  
amb  la  mateixa  categoria  de  tècnic/a  auxiliar  de  Can Rajoler  si  accedeixen  a  un  canvi  o  
permuta per anar a Can Butjosa, i en cas afirmatiu, prèvia conformitat dels seus respectius  
caps, concedir a la Sra. M.P.E. el canvi que sol·licita. Feta la consulta amb el personal tècnic  
auxiliar de Can Rajoler, no hi ha cap persona que vulgui un trasllat de centre.

A més de constar a l’expedient l’acta del Comitè de Seguretat i Salut de 24 de març de 2015,  
aquest fet s’acredita per la compareixença de 14 de maig de 2015 de la directora de Recursos  
Humans de l’Ajuntament de Parets del Vallès (resposta 8), que és també membre del Comitè  
de Seguretat i Salut.

13.  La  Direcció  de  Recursos  Humans  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  remet  correu  
electrònic  el  30 de març de 2015 a la  Sra.  M.P.E.  explicant-li  que l’informe del  Servei  de  
Prevenció de Riscos Laborals la declara apta sense restriccions i que l’alta d’Inspecció Mèdica  
dictamina en el mateix sentit,  que ja ha estat requerida per a reincorporar-se per acord de  
Junta de Govern Local de 19 de març,  que l’avaluació de riscos psicosocials, que és d’un  
col·lectiu, no impera ni vincula per sobre de l’informe que declara que pot realitzar la feina  
sense restriccions, i  que ni l’Ajuntament ni la treballadora són competents per resoldre una  
incapacitat.

Així consta en còpia dels correus electrònics de data 30 i 31 de març de 2015 enviats per la  
Sra. Júlia Ortega, directora de Recursos Humans, a la Sra. M.P.E., qui en la seva resposta als  
mateixos torna a manifestar que per problemes greus de salut no es pot reincorporar al seu lloc  
de  treball  a  la  biblioteca  i  que  no  ha  pogut  veure  ni  llegir  l’informe  d’aptitud  del  metge  

 



 

d’Asepeyo. 

Els  correus han estat  expressament  reconeguts tant  en la  compareixença de la  Sra.  Júlia  
Ortega (respostes 14 i 15), com en la compareixença de l’expedientada de 27 de maig de 2014  
(resposta 13), qui manifesta que respecte a aquests correus també consta un altre de resposta  
del seu advocat, extrem aquest que és negat en informe de 15 de juny de 2015 de la directora  
de Recursos Humans. Tampoc aquest suposat correu del seu advocat ha estat aportat per  
l’expedientada al present expedient disciplinari.

14. En escrit presentat al registre de l’Ajuntament el 23 d’abril de 2015, amb data de signatura  
del dia anterior, la Sra. M.P.E. formula reclamació prèvia en matèria d’extinció del contracte de  
treball  per voluntat  del  treballador  (article 50.1.b de l’Estatut  dels Treballadors).  Reitera les  
al·legacions exposades en els seus anteriors escrits. No adjunta cap documentació, justificació  
o mitjà de prova que acrediti aquestes al·legacions.

15.  La Sra.  M.P.E.  ha assistit  al  Festival  Internacional  Contesporles,  que es va celebrar  a  
Esporles (Illes Balears) els passats dies 1 a 3 de maig de 2015, i apareix en el programa del  
Festival com a ponent de l’activitat “Contalles xiques: contes i cançons”, activitat centrada en  
explicar contes i cantar cançons a infants entre 1 i 3 anys i les seves famílies. Així resulta dels  
informes de 7 de maig de 2015 de la directora de la Biblioteca Can Butjosa i de 13 de maig de  
2015 de la directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de Parets del Vallès, ratificats en les  
seves respectives compareixences de 14 de maig de 2015.

Preguntada la Sra. M.P.E. en la seva compareixença de 27 de maig de 2015 sobre la seva  
assistència al Festival Contesporles va manifestar que sí que ha assistit (resposta 10), però  
que no ha participat com a ponent a l’activitat “Contalles xiques”, que li van demanar però va dir  
que no podia treballar. Aquest extrem ha estat ratificat per resposta de l’Ajuntament d’Esporles,  
que adjunta certificació de l’Associació Cultural Contesporles, responsable de l’organització del  
festival, en atenció a la sol·licitud d’informació formulada per l’Ajuntament de Parets del Vallès a  
instància de l'instructor.

Per  tant,  es  considera  acreditat  que  la  Sra.  M.P.E.  va  assistir  com  a  públic  al  Festival  
Contesporles, però no que hagi participat com a ponent en l’activitat “Contalles xiques”.

16. La baixa per IT de la Sra. M.P.E (del 6 d’octubre de 2014 al 23 de febrer de 2015) i la seva  
absència laboral (des del 9 de març de 2015) han provocat una deficiència en el servei que es  
presta als usuaris i una sobrecàrrega de feina en la resta de membres de l’equip, i s’han hagut  
d’anul·lar algunes activitats de la Biblioteca, altres s’han enrederit, i altres noves no s’han pogut  
tirar endavant.

En aquest sentit l’informe de 2 d’abril de 2015 de la directora de la Biblioteca Can Butjosa, Sra.  
G.R.C., on s’explica que s’han hagut que modificar horaris del personal per poder mantenir el  
servei obert (respecte de dijous tardes el de la Sra. R., i els dissabtes les senyores F.i G.),  
s’han  hagut  de  redistribuir  tasques  prioritàries  entre  el  personal  de  la  biblioteca  (visites  
didàctiques,  compra  de llibres,  ràdio,  visites  al  bosc  de  llibres...).  També hi  ha hagut  que  
anul·lar algunes activitats (l‘anomenat espai del lector, captació, experimentació i anàlisis de  
dades del Projecte de Lectura i Neurociència amb la UAB i Aiguaneix de poetes), altres s’han  
enrederit (els tallers de joc de Falda, la pàgina web de la Biblioteca, les tasques tècniques del  
Pla de Lectura i les relacionades amb les baixes i pròpies de gestió diària), i altres noves no  
s’han pogut tirar endavant (el Club de Lectura Juvenil, el Taller Tastet de poesia i les activitats  
de lectura conjunta en família).

17. En cap moment la Sra. M.P.E. ha presentat documentació o cap prova que justifiqui la seva  
absència al seu lloc de treball, a banda dels informes mèdics aportats al Servei de Prevenció  
de Riscos i que han estat valorats en l’informe de Vigilància de Salut de 27 d’abril de 2015, que  
no ha suposat modificació de l’anterior informe de 17 de març, en el sentit que l’ha continuat  
considerant com a apta per al seu lloc de treball sense restriccions. 

L’expedientada no ha ofert cap mitjà per a que l’Ajuntament pugui verificar que subsisteix una  
situació d’incapacitat que impedeix la seva reincorporació al seu lloc de treball.

 



 

Requerida expressament per l' instructor, a la compareixença de 27 de maig de 2015, per a que  
aportés l’informe del que parlava l’expedientada en la seva denúncia de 17 de març de 2015  
davant de la Inspecció de Treball, suposadament fet per la doctora de Medicina de Treball de la  
Unitat de Salut Laboral del Vallès on considera que la patologia és accident de treball, la Sra.  
M.P.E. es va negar a aportar-lo, al·legant que no és objecte d’aquest expedient.

Si bé ha manifestat que ha impugnat tant la qualificació de la contingència de la seva baixa per  
incapacitat temporal de 13 d’octubre de 2014, com la seva alta de la incapacitat temporal de 23  
de febrer de 2015, no ha aportat cap documentació acreditativa, i ni l’Ajuntament ni la seva  
mútua d’accidents de treball i malalties professionals, Asepeyo, tenen constància d’aquestes  
impugnacions, a excepció de la comunicació per via telefònica feta per la mútua a la direcció de  
Recursos Humans de l’Ajuntament de Parets del Vallès sobre la recepció d’una sol·licitud de  
determinació de la contingència de la treballadora M.P.E. de data 3 de juny de 2015.

Així  consta  en  Informe  de  15  de  juny  de  2015  de  la  directora  de  Recursos  Humans  de  
l’Ajuntament de Parets del  Vallès i  en Faig Constar de 29 de juliol  de 2015 de la mateixa  
directora de Recursos Humans, Sra. J.O.R.

18. L’Ajuntament de Parets del Vallès no disposa, a data de la present proposta de resolució,  
d’Avaluació de Riscos Psicosocials del centre de treball de la Biblioteca Can Butjosa.

Aquest  fet  està  acreditat  en informe de 28  de juliol  de 2015 de la  directora de  Recursos  
Humans, on explica que s’ha encarregat l’avaluació de riscos psicosocials de tot l’Ajuntament a  
l’empresa Giropreven, que l’aprovació del contracte amb aquesta empresa s’ha ajornat, per  
raons pressupostàries i per les escasses sessions d’òrgans de govern durant el període previ a  
les eleccions municipals, fins al 6 de juliol passat, un cop constituït el nou govern municipal. El  
16 de juliol de 2015 la Inspecció de Treball ha requerit a l’Ajuntament per realitzar l’avaluació,  
donant tres mesos de termini.

19. A data d’avui la Sra. M.P.E. continua sense reincorporar-se a la feina, tot i els requeriments  
efectuats per part de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

Requeriments acreditats per les notificacions a l’expedientada, realitzades en el despatx del  
seu advocat, Col·lectiu Ronda SCCL de Mollet, que consten en aquest expedient disciplinari  
dels Acords de la Junta de Govern Local d’11 de març i  18 de març de 2015, a més dels  
correus electrònics enviats per la direcció de Recursos Humans, relacionats al fet 13 anterior  
d’aquesta proposta de resolució. I requeriments que no han estat negats per la Sra. M.P.E. en  
la seva compareixença de 27 de maig de 2015 (resposta 12).

L’absència ha estat reconeguda per l’expedientada en el seu darrer escrit d’al·legacions, signat  
amb data 3 d’agost de 2015 i amb segell del registre d’entrada de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès d’11 d’agost de 2015, presentat dins el tràmit de vista de l’expedient.

IV. Respecte a les al·legacions formulades per l’expedientada, que no desvirtuen els càrrecs  
imputats, cal fer les següents consideracions:

Primera.- Pretén justificar la seva absència en problemes de salut, que concreta en un trastorn  
d’ansietat, per discrepàncies amb la seva superior i per les condicions del lloc de treball. Diu  
que es va reincorporar a la feina el 23 de febrer de 2015, malgrat que els seus metges no ho  
veien  convenient,  i  que  ha  impugnat  aquesta  alta  d’Incapacitat  Temporal  acordada  per  la  
Inspecció Mèdica. Manifesta que el dia 26 de febrer va anar al metge d’Urgència, que la va  
derivar a les Urgències de la Unitat de Salut Mental de Mollet (escrits de la Sra. M.P.E. amb  
registre d’entrada a l’Ajuntament de Parets del Vallès de 10 de març i 17 de març de 2015,  
còpia de l’escrit presentat a Inspecció de Treball el 17 de març de 2015), i que la doctora de  
Medicina del Treball de la Unitat de Salut Laboral del Vallès ha emès un informe on considera  
que la patologia és accident de treball i per tant ha d’actuar el Servei de Prevenció de Riscos  
Laborals (escrits de l’expedientada presentats el 17 de març i el 23 de març de 2015).

Estem davant de manifestacions de part. De cap d’aquestes circumstàncies ha presentat la  

 



 

Sra.  M.P.E.  justificació  alguna en el  present  expedient  disciplinari.  Ni  informes mèdics que  
desaconsellin la seva incorporació a la feina, ni justificants que acreditin la seva assistència als  
serveis sanitaris que relaciona, excepte còpia d’un justificant del CAP de Parets del Vallès del  
dia 6 de març de 2015 acreditatiu només de que va estar atesa al centre a les 12:30 hores i  
que va sortir a les 12:35 hores –document aportat per l’Ajuntament i no per l’expedientada-, ni  
tampoc cap informe de la Unitat de Salut Mental de Mollet o de la Unitat de Salut Laboral del  
Vallès, tot i haver estat requerida expressament en la seva compareixença de 27 de maig de  
2015.

Al·lega l’expedientada que els informes mèdics es van lliurar al Servei de Prevenció de Riscos  
Laborals  i  que,  per  tant,  la  informació  mèdica  ha  estat  aportada  (resposta  9  a  la  seva  
compareixença de 27 de maig de 2015 i escrit d’al·legacions presentat l’11 d’agost de 2015).  
Però  aquests  informes  mèdics  no  han  estat  aportats  per  la  treballadora  a  l’expedient  
disciplinari. Tampoc han estat sol·licitats al Servei de Prevenció de Riscos Laborals perquè això  
hagués  suposat  un  incompliment  de  la  normativa  de  la  protecció  de  dades  de  caràcter  
personal, especialment al tractar-se de dades de salut (article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de  
Protecció de dades, sobre dades especialment protegides), i un incompliment de la normativa  
de prevenció de riscos laborals (article 22.4 de la Llei 31/1995, que estableix que l’accés a la  
informació  mèdica  de  caràcter  personal  es  limitarà  al  personal  mèdic  i  a  les  autoritats  
sanitàries, sense que pugui facilitar-se a l’empresari o a altres persones sense consentiment  
exprés del treballador), sense oblidar que el metge a més està subjecte a un especial deure de  
secret  per les normes deontològiques de la seva professió,  i  per tot  això no els hauria de  
comunicar  a  l’instructor,  més  encara  quan  la  pròpia  expedientada  tenia  la  possibilitat  
d’aportar-los a l’expedient disciplinari en la seva defensa. 

En qualsevol cas, cal recordar que aquests informes han estat valorats pel metge del Servei de  
Vigilància del Servei d’ASPY, qui va qualificar a la Sra. M.P.E. com a apta sense restriccions  
per al seu lloc de treball, i que l’expedientada havia estat examinada per la Inspecció Mèdica,  
qui va desestimar la continuació de la seva baixa per IT i va acordar la seva alta mèdica.

Considera l'instructor que s’ha de tenir en compte també la negativa de la Sra. M.P.E. en data 4  
de març de 2015 a passar l’examen de salut no obligatori (vist al fet 4 de l’apartat III d’aquest  
escrit), a l’hora de valorar la nul·la disposició de l’expedientada a justificar les causes de la seva  
absència a la feina.

Tampoc ha presentat cap document sobre la suposada impugnació de l’alta de la Incapacitat  
Temporal acordat per Inspecció Mèdica en data 23 de febrer de 2015. I a la vista del temps  
transcorregut i del caràcter urgent del procediment d’impugnacions d’altes mèdiques establert a  
l’article 140 i  concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social,  amb terminis més  
breus per als actes processals, tot fa pensar que d’existir  aquesta impugnació hauria estat  
desestimada.

Diu l’expedientada a la seva compareixença de 27 de maig de 2015 que la resolució de baixa  
de 13 d’octubre de 2014 com a malaltia  comuna ha  estat  objecte  de recurs  perquè sigui  
considerada accident de treball, d’acord amb informe de la Unitat de Salut Laboral del Vallès  
(resposta  8),  però  no  ha  aportat  cap  document  al  respecte.  L’única  constància  d’aquesta  
impugnació és una trucada de la mútua d’accidents professionals de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès a la directora de Recursos Humans, en la que informa de la recepció d’una sol·licitud de  
determinació de la contingència de la treballadora M.P.E. de data 3 de juny de 2015 (vist al fet  
17  de  l’apartat  III).  De  ser  això  cert,  suposaria  que  ha  presentat  la  impugnació  de  la  
contingència molts mesos més tard del moment en què la Inspecció Mèdica li dona l’alta i quan  
ella està immersa en un procediment disciplinari.

Segona.- Reitera l’expedientada en els seus escrits que l’Ajuntament, com a empresari, ha de  
vetllar per la seva salut, d’acord amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, que el seu  
dret a la salut està per sobre del dret d’organització de l’empresari, i que l’Ajuntament no ha fet  
el que calia per protegir-la.

 



 

En els  seus escrits  presentats  el  10 de  març  i  el  17 de març  de 2015 manifesta  que  no  
s’incorporarà a la feina fins que no tingui  un informe d’aptitud del  Servei  de Prevenció  de  
Riscos Laborals de l’Ajuntament de Parets del Vallès i que, per tant, no és una absència no  
justificada, perquè estaven esperant l’informe d’aptitud del Servei de Vigilància de la Salut i la  
proposta del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en relació a la seva re-ubicació. En la  
denúncia presentada el 17 de març de 2015 davant la Inspecció de Treball  diu que “la llei  
exigeix un informe medico-laboral abans de la incorporació, perquè es considera que ha de ser  
el servei de PRL, i en especial el de VIGILANCIA SALUT qui decideix si sóc apta o no, o si la  
meva aptitud està condicionada a alguna modificació, mobilització, etc.”.

Quan  coneix  l’informe  del  Servei  de  Vigilància  de  Salut,  que  la  considera  apta  sense  
restriccions per al seu lloc de treball  habitual, s’acull  a que recomana fer una Avaluació de  
Riscos  Psicosocials  del  centre  de  treball  i  al·lega  la  Sra.  M.P.E.  que  la  falta  d’aquesta  
avaluació, en relació al conflicte que desencadena les seves crisis –parla d’ambient tòxic-, fa  
que el Servei de Prevenció no pugui valorar la seva aptitud per aquell lloc de treball. I en tal  
sentit diu que, mentre no es disposi de l’avaluació de riscos psicosocials d’aquest centre de  
treball o sigui assignada a un altre lloc de treball dins l’Ajuntament, tal i com preveu l’article 25  
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (treballadors especialment sensibles), no tornarà a  
treballar i que la seva situació ha de ser retribuïda.

Cal posar de manifest, en el mateix sentit que ho va fer la directora de Recursos Humans en la  
seva compareixença de 14 de maig de 2015 (resposta a pregunta 9), que l’avaluació de riscos  
psicosocials és un estudi que requereix d’enquestes, d’anàlisi estadístic de les mateixes, etc.,  
que els resultats són de caràcter genèric, sense individualitzar per un treballador concret i que,  
per  contra,  l’informe  individual  del  Servei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  va  concloure  
expressament per ella que era apta per desenvolupar les feines habituals en el seu lloc de  
treball habitual, sense restriccions, com ja havia estat declarada per l’alta mèdica d’ofici de la  
Inspecció de la Seguretat Social. Aquesta avaluació de riscos psicosocials és d’un col·lectiu, i  
no vincula per sobre de l’informe del propi metge del Servei de Vigilància de la Salut d’ASPY.

A més, no s’ha posat de relleu mitjançant cap tipus de prova que l’expedientada es trobi en un  
dels  supòsits  de  l’article  25  de  la  Llei  31/1995,  que  parla  de  la  protecció  de  treballadors  
especialment sensibles a determinats riscos, ni s’han acreditat factors que acreditin situacions  
de violència psicològica envers la Sra. M.P.E.

Respecte a que l’Ajuntament no ha pres les mesures necessàries per protegir la seva salut, cal  
recordar les condicions preventives d’adaptació de les funcions del lloc de treball de la Sra.  
M.P.E.  que  es  van  posar  en  marxa  quan  es  va  reincorporar  (vist  al  fet  2  de  l’apartat  III  
d’aquesta proposta de resolució),  i  la  gestió  acordada pel  Comitè  de Seguretat  i  Salut  de  
l’Ajuntament de Parets del Vallès de demanar a les persones amb la mateixa categoria de  
tècnic/a auxiliar de biblioteca de Can Rajoler si accedeixen a un canvi o permuta per anar a la  
Biblioteca Can Butjosa (vist al fet 12 de l’apartat III).

Tanmateix,  l’Ajuntament  està  sotmès a  la  normativa  administrativa,  i  s’han  de complir  uns  
procediments i tràmits per fer un canvi d’adscripció d’un empleat o empleada municipal, laboral  
o funcionària, a un altre lloc de treball. Tot i que es tracti d’una treballadora en règim laboral, la  
gestió  del  recursos  humans  en  una  administració  pública  està  subjecta  a  procediments  
establerts en les lleis i és molt més limitada i complexa que en una empresa privada.

Diu l’expedientada en les seves al·legacions al plec de càrrecs presentades el 21 de juliol i en  
les al·legacions presentades l’11 d’agost de 2015, que des del primer dia l’Ajuntament tenia  
coneixement de quin era el seu problema de salut i la seva causa laboral. Contràriament, a la  
seva reclamació prèvia presentada el 17 de març de 2015 reconeix expressament que mai ha  
indicat quin és el problema pel qual els metges desaconsellen la reincorporació al mateix lloc  
de treball. A més, com ha quedat acreditat (vist al fet 5 de l’apartat III), amb anterioritat a l’escrit  
presentat per la Sra. M.P.E. el 10 de març de 2015 no havia sol·licitat canvi de lloc de treball, ni  
havia denunciat cap situació de violència laboral. Per tant, res havia de fer l’Ajuntament amb  
anterioritat a l’inici de la seva absència en data 9 de març de 2015.

 



 

Tercera.- Al·lega l’expedientada que l’Ajuntament fa ús del seu poder disciplinari, exigint que  
abandoni la pretensió preventiva i que s’incorpori sense les garanties que la llei li presta, amb  
l’amenaça d’un acomiadament.

No consta  –ni  tan  sols  indiciàriament-  que  tal  cosa  sigui  certa.  L’Ajuntament  ha  seguit  el  
procediment  per  respectar  la  legalitat,  i  donada  la  recalcitrant  voluntat  de  la  treballadora  
l’adverteix de les conseqüències de la no incorporació (Acords de Junta de Govern Local d’11  
de marc i de 18 de març de 2015); això no és amenaçar. La principal obligació d’un treballador  
és desenvolupar les tasques professionals, amb diligència i col·laboració, com la de l’empresari  
és  pagar  el  salari,  i  tots  dos  amb  bona  fe  (article  20  de  l’Estatut  dels  Treballadors).  La  
treballadora ha incorregut en manifesta i reiterada violació d’aquesta regla.

És cert que en tot els seus escrits manifesta la seva intenció de continuar prestant serveis a  
l’Ajuntament, però la realitat és que la seva absència es perllonga des del 9 de març de 2015  
sense  haver  acreditat  cap  causa  justificada,  tot  i  l’alta  de  la  Incapacitat  Temporal  de  la  
Inspecció Mèdica de 23 de febrer de 2015, els informes sanitaris de Vigilància de la Salut del  
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, de 17 de març i 27 d’abril de 2105 que la consideren  
apta per al seu lloc de treball sense restriccions, i els requeriments de l’Ajuntament per a la  
seva reincorporació.

SEGON. Es considera responsable dels fets a l'empleat en règim laboral 

TERCER. Els fets referenciats són constitutius de la falta disciplinària de caràcter molt  
greu  consistent  en  “l’abandonament  del  Servei,  així  com  no  fer-se  càrrec  
voluntàriament de les tasques i funcions encomanades”, tipificada a l’article 95 c) de la  
Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i també tipificada a l’article 115 c) del  
Decret Legislatiu 1/1997, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de  
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

QUART. IMPOSAR a la treballadora i personal laboral de l’Ajuntament de Parets del  
Vallès, tècnica de la biblioteca Can Butjosa, Sra. M.P.E., una sanció d’acomiadament  
disciplinari, prevista a l’article 96.1 b) de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat  
Públic.

CINQUÈ. Notificar la present resolució a la Sra. M.P.E., amb expressió dels recursos  
que càpiguen contra la mateixa, l'òrgan davant el qual han de presentar-se i terminis  
per a interposar-los. 

SISÈ. Anotar la sanció disciplinària en el Registre de Personal.

Parets del Vallès, 22 d'octubre de 2015”

4. Acordar, si s'escau, ampliar el termini i excloure fins al 30 de setembre de 
2016,  de  l’obligació  de facturació electrònica,  a  determinats  proveïdors (Exp. 
904/2015).

La Regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, llegeix la part  dispositiva de la 
proposta.

Indica que es presenta aquesta proposa a fi de no carregar i facilitar als proveïdors 
petits d'aquesta obligació.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, indica que el seu grup 
votarà a favor, perquè tot el que sigui facilitar la tasca als proveïdors sobretot als més 

 



 

petits, estem en aquesta línia. Per tant el nostre vot és a favor.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica que bàsicament la seva 
intervenció és per dir que voten a favor.

El NOPP vota a favor.

El  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Raul  Urtusol,  exposa  que  la  factura  electrònica  és 
important,  ja  que facilita  molt  la  gestió  interna de l'Ajuntament.  Ens ajuda a poder 
complir  abans en terminis i  formes,  per tant  crec que és important  que la gent  es 
mentalitzi i treballi en aquest sentit, però també és evident que no podem posar traves 
al petit comerç o petit industrial que no té capacitat d'estructura per poder-ho fer. Per 
tant, votarem a favor, amb un prec en el sentit que des de l'Administració intentem 
ajudar sobretot i col·laborar amb ells perquè de mica en mica implantin aquest sistema, 
que segur que a llarga serà beneficiós per l'entitat, per l'Administració, per l'Ajuntament 
i sobretot per a ells mateixos a l'hora de cobrar les factures.

Ciutadans vota a favor.

Per tant,

Relació de fets

El 15 de gener de 2015 va entrar en vigor la factura electrònica, d'acord amb la Llei  
25/2013, de 17 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre  
comptable de factures en el Sector Públic i Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que  
regula  les  condicions  tècniques  i  funcionals  que  haurà  de  reunir  el  Punt  General  
d’Entrada de Factures Electròniques, s'estableixen la nova regulació de la facturació  
electrònica per als proveïdors de les Administracions públiques.

El Ple de l'Ajuntament en data 25 de febrer de 2015 va acordar excloure fins al 30 de  
setembre de 2015, l’obligació de facturació electrònica, a les factures inferiors a 3.000  
euros (IVA inclòs),  emeses per proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica,  
sempre i  quan les mateixes no derivin de contractes per import  anual superior als  
6.000 € i que l'exclusió tindria efectes per totes aquelles factures emeses amb data  
posterior al 14 de gener de 2015 i fins al 30 de setembre de 2015.

Des del 15 de gener de 2015, l'Oficina d'Atenció Ciutadana ha fet assessorament i  
seguiment de la implantació de la facturació electrònica per part dels proveïdors de  
l'Ajuntament  per  tal  d'observar  la  seva  evolució,  i  formular  si  s'escau,  proposta  
d'exclusió.

L'Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica regulava la facturació  
electrònica,  per  tal  de  possibilitar  la  prestació  més  eficaç  i  eficient  dels  serveis  
municipals i garantir els drets, en aquest cas dels proveïdors de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

L'Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònica Aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament de 10 de març de 2011 i publicada al BOPB en data 20 de maig de 2011. 

Llei  25/2013,  de  17  de  desembre,  d’impuls  de  la  factura  electrònica  i  creació  del  
registre comptable de factures en el Sector Públic

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ACORDA:

1. Ampliar  el  termini  i  excloure  fins  al  30  de setembre de 2016,  de l’obligació  de  
facturació electrònica, a les factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs), emeses per  
proveïdors obligats a l’ús de la factura electrònica, sempre i  quan les mateixes no  

 



 

derivin de contractes per import anual superior als 6.000 €.

Aquesta exclusió tindrà efectes per totes aquelles factures emeses des del 1 d'octubre  
de 2015 i fins al 30 de setembre de  2016.

2. Sotmetre el present acord a un tràmit d'informació pública de 30 dies, mitjançant la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal, per a la 
formulació d'al·legacions i suggeriments. Transcorregut l'esmentat termini sense 
haver-ne formulat es considerà aprovat definitivament.

5. Ratificar, si procedeix, el Decret d'Alcaldia pel que s'aprova la sol·licitud al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, l'aplicació del règim especial de 
reintegrament  dels  saldos  deutors  de  la  Liquidació  definitiva  del  2013  (Exp. 
4613/2015).

La regidora d'Hisenda, la senyora Paola Gratacós, proposa ratificar el Decret d'Alcaldia 
relatiu a la sol·licitud al Ministeri d'Hisenda d'Hisenda i Administracions Públiques, de 
l'aplicació del règim especial  de reintegrament dels saldos deutors de la Liquidació 
definitiva  de  la  participació  dels  tributs  de  l'Estat  respecte  al  2013,  per  demanar 
l'ampliació de la devolució en 10 anys.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, explica que el seu grup 
en la Comissió Informativa va preguntar si el règim especial tindria interessos de cara 
a l'Ajuntament i la resposta va ser que no, per tant nosaltres votarem a favor.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, dóna suport a la decisió del 
govern Socialista de presentar un recurs contra la decisió del  Ministeri  d'Hisenda i 
Administracions Públiques, que com bé dieu obliga al nostre Ajuntament a retornar a 
l'Estat més de 192.000 € en el decurs dels propers anys.

Confiem tal  com explicava la  interventora  a la  Comissió Informativa,  que el  recurs 
serveixi  per  tal  que el  nostre  Ajuntament  no  hagi  de  retornar  aquests diners,  que 
corresponen a la diferència de la previsió d'ingressos en concepte de la recaptació 
tributària de tot l'Estat per al 2013 i la xifra final de diners recaptats.

Tenint  en  compte  la  delicada  situació  de  molts  ajuntaments  i  la  injusta  llei  de 
finançament  local,  considerem que l'Estat  no  hauria  de reclamar aquesta  quantitat 
econòmica a consistoris com el nostre, que ofereix serveis que no li corresponen per 
llei i que en molts casos hauríem d'assumir altres administracions.

Per altra banda, aquesta liquidació torna a posar de manifest la problemàtica del dèficit 
fiscal català que supera els 15.000.000.000 €. Si Catalunya gestionés els seus propis 
recursos, la capacitat inversora i oferir serveis públics per part dels ajuntaments seria 
molt més favorable.

La portaveu del NOPP, la senyora Rosa Martí,  exposa que votaran a favor perquè 
considerem que la proposta de Resolució de tornar els diners en 10 anys, que és el 
que preveu el  Ministeri  com a màxim està bé al  marge que es pugui presentar un 
recurs o no, això no és un recurs, només és una sol·licitud. Sembla correcte utilitzar els 
10 anys per tornar-los, ja que les hisendes locals no són molt bojantes en cap sentit, al 
marge de la possibilitat de presentar recurs per si  la liquidació està o no ben feta. 
Votarem a favor.

El  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Urtursol,  indica  que  analitzat  i  treballat  l'expedient 
presentat,  és  evident  que  tenim arguments  suficients  per  demanar  una  moratòria, 

 



 

pròrroga, i fraccionament a l'hora de la devolució de l'impost que se'ns reclama i si hi 
vaig una miqueta més enllà crec que hi ha bases sòlides suficients com per presentar 
un recurs. No serem els únics que el presentarem, tot al contrari, ja que serà un efecte 
dominó de la gran majoria d'ajuntaments. Insisteixo que en el tema del càlcul hi ha 
base  suficient  com per  presentar  un  recurs,  espero  que  l'acabem  fent  i  per  tant 
donarem suport al que se'ns presenti i hi votarem a favor. 

Ciutadans vota a favor.

La presidència recull  les apreciacions efectuades pels diferents portaveus, amb les 
quals hi coincidim completament. Avanço que estem començant a treballar amb altres 
ajuntaments  que  volem  reclamar  allò  que  creiem  que  no  és  just  i  evidentment 
coincidim en les apreciacions que s'han fet en el sentit que les administracions locals 
són les que ofereixen serveis a la ciutadania i estem escanyats amb les mesures que 
es prenen moltes vegades des d'altres administracions supramunicipals i evidentment 
defensarem els nostres drets, que creiem que és el que hem de fer en defensa dels 
ciutadans i les ciutadanes.

Tots els grups voten a favor. Per tant,

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, ratifica el Decret d'Alcaldia següent:

“DECRET 1867/2015

Assumpte: Sol·licitar al Ministeri de Hisenda i Administracions públiques l’aplicació del  
règim especial de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats  
locals en la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat  de 1'any  
2013.

Exp.: 4613/2015

Relació de fets

Atès  que  la  Secretaria  general  de  Coordinació  Autonòmica  i  local  ha  procedit  a  
efectuar, en data 17 de juliol de 2015, la Liquidació Definitiva de la participació dels  
municipis en els tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013.

Atès que el detall del càlcul de la participació del municipi de Parets del Vallès en  
l’esmentada  Liquidació  dóna  com  un  import  de  –  192.118,15  euros  i  per  tant  
l’Ajuntament de Parets del Vallès haurà de reintegrar aquest import al  Ministeri  de  
Hisenda i Administracions Públiques.

Fonaments de dret

Art.72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per  
a l’any 2015 determina que els saldos deutors han de ser reintegrats a menys que  
l’entitat s’aculli a la disposició addicional desena del Reial Decret-Llei 17/2014, de 26  
de desembre, per la present

RESOLC:

1. Sol·licitar al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques, l’aplicació del règim  
especial  de  reintegrament  dels  saldos  deutors  de  la  Liquidació  definitiva  de  la  
participació en els tributs de l’estat de l’any 2013, que correspon a l’ampliació en 120  
mensualitats del període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de  

 



 

les Entitats Locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat  
de l’any 2013 d’acord amb la disposició addicional desena del RDL 17/2014, de 26 de  
desembre.

2. Notificar telemàticament al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques aquest  
acord.

3. Ratificar el present acord en el proper Ple de l’Ajuntament.

Parets del Vallès, 27 d'octubre de 2015”

6. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de 
l’exercici de 2016  (Exp. 4256/2015).

Pren  la  paraula  la  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Paola  Gratacós,  i  proposa 
l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2016. No puc explicar 
totes les modificacions, ja que el Text refós consta d'un document de 137 pàgines i 
atès que en la Comissió Informativa i la Junta de Portaveus s'han explicat totes les 
modificacions. Puc recalcar algunes de les modificacions que creiem importants.

Tenim pensat penjar el Text refós a la web perquè tots els ciutadans puguin accedir i 
conèixer tot el Text refós de les Ordenances.

Començaré explicant que les Ordenances han estat elaborades pels diferents serveis 
municipals amb propostes que es consideren necessàries per a la correcta gestió dels 
tributs  i  preus  públics  municipals.  En  aquest  sentit  s'ha  elaborat  una  proposta 
d'Ordenances fiscals.

S'han  ajustat  tots  els  paràmetres  de  gestió  de  l'Ordenança  general  sobre  les 
determinacions  establertes  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  s'han  incorporat  les 
modificacions legals respecte a les llicències d'activitats i les urbanístiques.

Com  a  punts  destacats  de  les  modificacions  de  les  Ordenances,  tenint  el  tema 
d'impostos,  amb una congelació dels ingressos de l'Ajuntament,  perquè no hi  hagi 
increment de la pressió fiscal en números globals.

També destaquem la voluntat política, no podem especificar en les Ordenances, que 
els ajuts socials respecte als pagaments d'IBI augmentin.

Sobre l'impost de construccions i obres s'estableix una modificació del 90% a favor de 
les obres de rehabilitació d'edificis de més de 10 anys d'antiguitat.

S'estableix el règim d'autoliquidació com a forma de gestió en diferents impostos.

Amb motiu de la demanda social sobre el civisme també hem modificat l'Ordenança 
sobre  la  taxa  de  recollida  de  gossos  i  gats,  amb  dos  objectius  claus,  evitar 
l'abandonament i consegüentment el maltractament d'animals i reduir els excrements 
al carrer. 

Com aquesta  Ordenança  es  modifica  substancialment,  la  llegeixo:  Respecte  a  les 
modificacions d'aquesta Ordenança es proposa d'una banda incloure en el marc de 
l'alta d'inscripció al cens d'animals de companyia un doble supòsit, que és la inscripció 
quan ja es disposa de la prova d’ADN sanguínia de l'animal que s'incrementa respecte 
a la taxa fins ara vigent de 6,30 €, passant a una tarifa de 10 €.

El segon supòsit preveu l'alta per la inscripció del cens d'animals de companyia en el 
cas que no es disposi de la prova d’ADN sanguínia. En aquest cas el cost previst per 

 



 

la prova sanguínia ho és d'acord amb l'oferta econòmica de 35 € per prova i la xapa 
identificativa 10 €. El cost global de la tarifa inclourà la xapa identificativa així com els 
actes corresponents, que tendeix a la suma de 45 €.

Finalment,  es  preveu  un  cost  d'acord  amb  l'oferta  presentada  de  3  €  en  cas  de 
reexpedició de la xapa identificativa, això vol dir que en els supòsits de subtracció i 
pèrdua de  la  mateixa,  que cobreix  la  despesa  d'adquisició  del  mateix  acord,  amb 
requisits que s'inclou el codi QR.

La proposta inclou el supòsit de bonificació del 100% de la tarifa per l'alta i inscripció 
del cens d'animals de companyia.

La bonificació té l'objectiu de fomentar l'alta de la inscripció en el cens d'animals de 
companyia, atès que l'estat actual d'inscripció és molt baix, i per actuar d'acord amb 
les campanyes de sensibilització que s'haurà de reflectir respecte al seu cost en el 
pressupost municipal del 2016.

En  aquest  apartat  també s'inclou  la  modificació  respecte  a  la  tarifa  de  recollida  i 
custòdia de gossos abandonats en les dependències municipals, que s'ha reduït en 15 
€, i passa a una tarifa de 50 €.

La  taxa  per  a  la  prestació  de  serveis  d'escoles  bressol,  en  què  es  preveu  la 
incorporació de xecs o altres tipus de vals o tiquets emesos per les empreses amb les 
quals  l'Ajuntament  hagi  signat  contracte  o  conveni.  Per  tant,  es  proposa  aprovar 
provisionalment per l'exercici  2016 i  següents les modificacions de les Ordenances 
fiscals que consten a la proposta.

El  regidor  de Sumem Parets,  el  senyor  Antonio  Torio,  respecte  a  les  Ordenances 
fiscals del 2016, els preus públics i les taxes, a vegades hem escoltat que el Ple més 
important de l'any és el del pressupost i no és així, el Ple més important que afecta 
directament  a  les  butxaques  dels  nostres  conciutadans  i  que  representa  més  de 
15.500.000  €  al  2015,  gairebé  el  70%  dels  ingressos  totals  de  l'Ajuntament,  ens 
trobem en una Comissió Informativa, en què la interventora a tota pastilla ens tracta 
d'explicar  les  modificacions  i  en  què  falta,  per  exemple,  la  Memòria  econòmica 
financera  per  l'establiment  del  preu  públic  per  a  la  prestació  del  servei  d'atenció 
domiciliària  tal  com  demana  la  Diputació  de  Barcelona  als  ajuntaments  a 
començaments de setembre, quan dóna totes les instruccions per a la reforma de les 
Ordenances.

I què ens trobem a més a més? En una Comissió Informativa en què l'equip de govern 
s'havia  reunit  abans  amb una  part  dels  regidors  de  l'oposició  per  consensuar  les 
Ordenances, però no amb els dos principals grups d'aquesta mateixa oposició. Les 
raons les desconeixem a no ser que siguin les exposades per CiU al Parets al Dia. 
Després ens envien un Text refós, segons la regidora de 137 pàgines, jo compto 241, 
en què s'inclouen conceptes no exposats a la Comissió Informativa i que es van donar 
després com el tema de les escoles bressol i dels xecs escolars.

Encara  enyoro  altres  temps  quan  la  interventora  explicava  amb  deteniment  les 
diferents possibilitats amb gràfiques i simulacions, sense preses, en el debat amb tots 
els regidors. Ara no i a més a més en una roda de premsa dues hores abans de la 
realització per visualitzar acords amb una força política, per explicar-nos que es puja 
l'IBI per les propietats més petites i de menys quantitat i es baixa per les més grans.  
Que un Ajuntament com el de Parets, que gairebé té 2.000.000 € de romanent no es 
pot permetre baixar impostos i taxes, que dedicarem molts diners a les noves lleis 
aprovades pel Parlament de Catalunya sobre el dret de l'habitatge i contra la pobresa 

 



 

energètica ho veurem en els pressupostos.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, exposa que durant la passada 
campanya electoral  el  seu grup va incloure en el  seu programa la  proposta  de la 
congelació de la càrrega fiscal durant tota la legislatura. Desconeixem quina era la 
situació  econòmica  del  nostre  Ajuntament  i  vam  condicionar  qualsevol  rebaixa 
d'impostos a la liquiditat. Arribem avui al Ple extraordinari en què s'han d'aprovar de 
manera  provisional  les  Ordenances  fiscals  per  a  l'any  que  ve  i  ho  fem amb  una 
proposta  que  el  PSC-PSOE  va  fer  pública  fa  7  dies  a  la  Comissió  Informativa  i 
modificada parcialment en una Junta de Portaveus convocada a correcuita per ahir al 
vespre.

La proposta que avui se sotmet a aprovació estableix un únic tipus de gravamen pel 
que fa a l'impost de béns immobles i urbà que fins ara tenia dos tipus del 0,596 i del 
0,634. El gravamen triat inicialment pel govern municipal per igualar els dos existents 
ha estat el més alt tot i que la proposta no és la mateixa que avui fa 7 dies, hem sabut 
que era de 0,629 un fet que farà incrementar l'IBI en un 50% aproximadament dels 
rebuts, si és que tenim la informació correctament.

Abans d'exposar el  nostre posicionament de vot  estaria bé explicar d'on venim. El 
govern del PP a través d'un Decret va pujar de manera obligatòria el rebut de l'IBI a  
partir del 2012. En el cas de Parets l'increment va ser del 6%, una pujada que ja no 
tindria cap efecte de cara al 2016 i aquesta pujada de l'IBI ha incrementat en part els 
ingressos de molts ajuntaments en els últims anys.

En coherència amb el  que vam defensar en la campanya electoral,  el  nostre grup 
municipal no pot donar suport a la proposta que vostès porten a votació, si bé és cert 
que es produirà un mínim descens de l'IBI en els rebuts que fins ara teníen gravamen 
del 0,634 en canvi en el 50% restants sí que hi haurà un increment, que passarà del 
0,696 al 0,629.

La nostra proposta aniria en coherència en la línia de congelar i si és possible igualar 
el grau de gravamen, però a la banda baixa.

En anteriors plens, el seu govern ha defensat una envejable situació econòmica amb 
5.000.000 € de romanent de tresoreria. Per tant, ara els demanaríem coratge i un gest 
cap a la ciutadania, que hi ha hagut de suportar durant els últims anys per culpa del  
govern central la pujada considerable de l'IBI.  Ara era el  moment de proposar una 
rebaixa dels rebuts i vostès diran que el gravamen que aplica l'Ajuntament de Parets 
està molt lluny del màxim que podria arribar de l'1,1, però també podríem tenir un tram 
més baix legalment.

És evident que la rebaixa de l'IBI que plantegem per als rebuts que tenien com a 
gravamen  el  0,634  podria  representar  un  esforç  per  les  arques  municipals,  però 
segurament amb imaginació hauríem pogut compensar aquesta pèrdua d'ingressos tal 
com fan en moltes ocasions amb les modificacions pressupostàries.

El  nostre  Ajuntament  gestiona  al  llarg  de  l'any  més  de  22.000.000  €  i  molts  de 
nosaltres sabríem eliminar molta de la despesa supèrflua del seu govern.

Per  altra  banda,  em  sembla  bé  la  idea  inicial  que  havíem  plantejat  la  setmana 
passada, que l'ingrés extraordinari  que l'Ajuntament tindria amb l'increment de l'IBI, 
que avui porten a votació es destinés a més bonificacions, però en aquest aspecte ens 
agradaria incidir en les bonificacions de l'IBI i l'ecotaxa del seu govern que ha destinat 
en la última convocatòria 41.000 €. 30.000 € per al finançament de l'IBI per a persones 

 



 

aturades i 11.000 € per finançar l'IBI i l'ecotaxa de les persones jubilades.

Des  de  fa  mesos  Ara  Parets-ERC  ha  demanat  poder  conèixer  de  primera  mà  si 
aquestes partides en la convocatòria anterior de 2014 van ser esgotades o si hi ha 
paretans i paretanes que van quedar fora dels ajuts.

Analitzant les bases per optar a les bonificacions observem com el llindar que s'ha 
establert és massa restrictiu. El nostre grup és partidari d'atorgar les bonificacions a 
totes les persones que compleixin les condicions i que ningú es quedi fora, per tant no 
veiem bé el fet que es tingui en compte per exemple l'ordre de la sol·licitud. 

A banda de la congelació, Ara Parets-ERC defensa també la rebaixa, si és possible, 
d'algunes taxes o preus públics que el seu govern ha aprovat en juntes de govern per 
delegació. A tall  d'exemple considerem que cal reduir l'import del lloguer dels bucs 
d'assaig del Casal de Joves de Cal Jardiner, no només per a solistes, sinó per nous 
grups del nostre poble. Aquesta proposta de rebaixa la portem demanant des de l'inici 
del mandat, recollint el malestar de part del col·lectiu de joves de Parets.

També caldria rebaixar en la mesura possible la taxa d'utilització dels horts socials de 
Can Jornet  per  a  persones que no  tenen feina.  I  un  altre  dels  preus públics  que 
considerem que és massa elevat és el servei de menjador a les escoles bressols, amb 
un cost de 9 € al dia.

Capítol a part mereix el rebut de l'ecotaxa, la recollida orgànica, que té un cost de 45 € 
a l'any. Tal com vam parlar en la Comissió Informativa de la passada setmana i a títol 
informatiu, no estaria de més que l'Ajuntament informés a la ciutadania de quina és 
veritablement la quantitat econòmica que dins de l'IBI es paga en concepte de recollida 
d'escombraries. Alguns grups platejaven la possible pujada de l'impost de l'ecotaxa, 
però  potser  la  solució  seria  recuperar  el  rebut  de les  escombraries  fora  de  l'IBI  i 
incorporar també la recollida orgànica. Tenim temps de parlar-ne de cara al futur.

Totes  les  propostes  d'Ara  Parets-ERC tindran  com a  premissa  la  contenció  de  la 
càrrega  fiscal,  tenint  en  compte  la  situació  econòmica  de  les  nostres  famílies,  no 
podem incrementar els impostos, ja que els salaris de la classe treballadora ha perdut 
molt poder adquisitiu des de l'inici de la crisi econòmica.

En  la  meva  exposició  he  intentat  esmentar  tan  sols  algunes  propostes  que  Ara 
Parets-ERC hagués volgut negociar amb l'equip de govern tal com han fet altres partits 
polítics del consistori en el procés d'elaboració de les Ordenances fiscals, però no ha 
estat possible perquè vostès no ens han convidat a cap reunió.

Des del  grup municipal  Ara  Parets-ERC lamentem la decisió del  govern  Socialista 
d'excloure'ns tant a nosaltres com a Sumem Parets de les negociacions per aprovar 
les Ordenances fiscals. Tampoc estem d'acord en les formes en què es va convocar 
ahir una Junta de Portaveus a 13:30 h per al mateix dia a les 18:30 h. Creiem que 
l'actitud  de  l'alcalde  Sergi  Mingote,  des  del  nostre  punt  de  vista,  és  la  de 
menysteniment cap als gairebé 2.500 electors, que en els comicis municipals del 24 de 
maig van votar per les dues formacions polítiques emergents d'aquest plenari.

Ara  Parets-ERC  lamenta  que  el  seu  govern  només  hagi  convidat  a  la  taula 
negociadora per aprovar els impostos de l'any vinent als regidors de Ciutadans, CiU i 
NOPP. Un nou exemple que demostra el tarannà tan dialogant del nostre alcalde, i és 
que com hem dit en ocasions anteriors, quan el govern Socialista vulgui escoltar les 
nostres propostes o negociar millores per al nostre poble i ens convoqui a una reunió, 
allà  hi  serem,  com  sempre  hi  hem  estat  quan  se'ns  han  convocat.  Mentrestant 

 



 

continuarem exclosos, però seguirem treballant per millorar Parets, per tot plegat el 
nostre vot en aquest punt serà en contra.

La  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Rosa  Martí,  coincideixen  amb el  que ha  dit  el 
representant de Sumem Parets en el sentit que les Ordenances municipals són un dels 
punts més importants que pot aprovar un plenari, conjuntament amb el pressupost, 
perquè a través de l'aprovació de les Ordenances fiscals s'aprova la  pressió fiscal 
sobre  els  ciutadans del  nostre  poble,  que  com també s'ha  dit  és  al  voltant  de  la 
recaptació entre 14.000.000 € i 15.000.000 €. És una recaptació important i avui el Ple 
és clau per aquesta qüestió.

Considerem que seria bo, convenient i necessari que l'equip de govern parlés amb tots 
els grups, perquè tots els grup poden fer aportacions en el sentit de millorar qualsevol  
proposta que es posi sobre la taula.

En el sentit que la regidora d'Hisenda ha dit que penjarà les Ordenances fiscals a la 
web,  ha de dir  que ja  estan penjades,  per  sort,  perquè és el  mínim concepte  de 
participació ciutadana i informació. Les Ordenances del 2015 estan penjades, per tant 
se suposa que les del 2016 també es penjaran, aquest fet no constitueix cap mena de 
novetat.

Respecte al contingut de la modificació que es proposa de les Ordenances municipals, 
nosaltres entenem fent una lectura global del que s'ha proposat, que es produeix una 
congelació de pràcticament totes les taxes. Aquesta és la valoració global, entenem 
nosaltres des del NOPP, que es produeix una congelació, sobretot respecte als dos 
impostos i taxes, sobre l'IBI i l'aigua, que són els dos padrons que donen uns imports 
més grossos anualment. L'import del padró de l'IBI està al voltant del 8.000.000 € i el 
de l'aigua no ho recorda en aquests moments, però deu estar per sobre dels 2.000.000 
€. Aquests dos impostos o taxes, en el cas de l'aigua, que es congelin, nosaltres ho 
valorem positivament en el sentit que com a mínim no s'incrementarà la pressió fiscal 
que avui ja té el ciutadà del nostre poble.

Considerem que el  fet  de la congelació és un bon indicador per part de l'equip de 
govern que des de fa molts anys estava produint increments en la pressió fiscal a 
través de les Ordenances, sobretot a través de l'IBI que ha estat una carrera increïble. 
Això ho valorem positivament. També valorem positivament el fet que s'hagin acceptat 
algunes propostes del NOPP, encara que són propostes molt residuals, repeteix que 
les  importants  entén  que  són  l'IBI  i  l'aigua,  però  valorem positivament  que  s'hagi 
recollit. Considerem que és bo avançar en aquest sentit i ens agradaria que de cara a 
l'any vinent es parlés amb molt més temps del tema de l'IBI i de l'aigua, atès que ha 
d'haver-hi una nova contractació del servei. 

Reitera que seria bo que es pogués parlar de tot això amb més de temps per veure si 
a més de congelar podem reduir la pressió fiscal, sinó és en tots els  sectors almenys 
en alguns, sobretot en els més desfavorits i prescindir una mica del tema de les ajudes 
perquè es millora la reducció de la pressió fiscal. Ens agradaria que això seguís així i 
s'avancés, però en qualsevol cas nosaltres respecte a totes aquestes apreciacions que 
hem fet i que valorem positivament, però el nostre vot serà d'abstenció.

El  portaveu  de  CiU,  el  senyor  Raul  Urtusol,  exposa  que  abans d'entrar  a  valorar 
pròpiament  les  Ordenances  fiscals,  sí  que  voldria  fer  dues  reflexions.  La  primera 
d'agraïment i la segona de lamentació.

Agraïment a l'equip de govern per haver pogut treballar en les Ordenances, per les 
formes  en  què  s'han  desenvolupat  totes  les  reunions  que  han  mantingut  i  per  la 

 



 

voluntat d'arribar a acords i perquè finalment han estat capaços d'arribar a aquests 
acords. Lamenta el fet que no hi hagin participat tots els regidors que estan en aquesta 
taula, que al fi i al cap representen vots. No soc jo qui entraré a valorar quines són les 
raons, ni les conec ni crec que hagi de saber-les, però sí que m'agradaria que de cara 
al futur tots tinguessin capacitat per aportar. Quants més siguem a aportar crec que 
seria molt millor.

Fetes aquestes dues observacions inicials, entrem en el tema de les Ordenances. Sent 
coherents amb el que sempre hem defensat i sempre hem dit, no només de paraula, 
sinó en el programa electoral. El nostre programa electoral deia de forma molt clara 
que  la  nostra  proposta  era  congelar  taxes i  impostos  els  dos  primers  anys  de  la 
legislatura.

Quan vam començar a parlar i treballar en la proposta que inicialment ens va trametre 
l'equip de govern, teníem clar i que com molt bé s'ha dit que hi havia un punt important 
que és l'IBI, que és l'impost que més representa a nivell d'ingressos per l'Ajuntament i 
que és un impost  que ja  venia d'un mal  punt  de sortida,  d'imposicions del  govern 
central, perquè l'impost de l'IBI estava fraccionat en dos grans blocs, cada bloc estava 
gravat  amb  un  coeficient  diferent  i  ara  s'havia  de  reajustar  i  treballar  en  un  sol 
coeficient, que és el que ens exigeix el govern central, passar dels dos coeficients a un 
sol  coeficient.  Si  pujaven el  coeficient  del  0,59 al  més alt  al  0,63 representava un 
augment de la pressió molt petita i insignificant pel que són les Ordenances, però al fin 
i  al cap representava un petit  augment al voltant d'uns 30.000 € o 35.000 € en tot 
l'ingrés sobre els 15.000.000 € o 16.000.000 €, però malgrat i ser tan petit, enteníem 
que no era al que nosaltres ens havíem compromès. Hem intentat treballar buscant un 
punt  mitjà  i  realment la  predisposició de l'equip de govern ha estat  obtenir  aquest 
acord i per això hem deixat com ens exigeix el govern central un sol coeficient del 
0,629.

Sí  que és veritat,  perquè ningú no em pugui  malinterpretar  que hem dit  que hem 
congelat taxes, que hem dit que inclús hem baixat taxes, perquè la modificació del 
coeficient  representarà baixar els ingressos globals en concepte d'IBI  al  voltant  de 
45.000 €. No vull que demà a mi personalment pel carrer em puguin dir que els he 
enganyat, que les taxes han pujat. És cert que quan realment hem d'unificar els dos 
coeficients  en  un  sol  hem  buscat  el  punt  mitjà,  que  representaran  45.000  €, 
aproximadament més d'ingressos en concepte d'aquest sol impost, però això provoca 
que alguns que estaven per sota poden notar una petita pujada i realment els que 
estan per dalt notaran una sola baixada. 

Amb això aconseguim una cosa, que de cara als anys vinents, sinó ens trobem amb 
altres decrets, que ens imposin coses fora de tot sentit comú, ens donarà un punt de 
sortida òptim perquè tots en la mateixa situació i condicions puguem treballar en una 
sola línia.

Com deia,  hem treballat,  hem arribat  a  un acord,  l'acord  s'ajusta  al  que nosaltres 
realment dèiem i al que ens havíem compromès, congelar impostos i hem obtingut un 
primer pas.

Com bé deia la portaveu del NOPP i en alguna línia el portaveu de Sumem Parets, 
crec  que  en  cada  exercici  hi  ha  dos  pilars  fonamentals.  Les  Ordenances  i  els 
pressupostos. Les Ordenances regularan els ingressos que tindrem a l'Ajuntament. Sí 
que és cert, via pressió fiscal, però les Ordenances són l'eina que l'Ajuntament té per 
regular els ingressos que obtindrà, què pagarà la gent del nostre poble i què tindrà 
realment l'Ajuntament per poder gestionar.

 



 

Un altre pilar fonamental són els pressupostos, que defineixen tots els ingressos que 
rebem a través d'Ordenances fiscals, com les gestionarem per oferir els millors serveis 
a la gent del nostre poble. Hem arribat a aquest acord en les Ordenances, per tant el  
nostre vot serà a favor, no podria ser d'una altra manera i esperem en tot cas continuar 
treballant en la mateixa línia en el tema dels pressupostos.

Només una petita pinzellada a nivell de pressupostos, malgrat que no s'han treballat, 
va sortir un punt de referència important a l'hora de treballar les Ordenances fiscals. La 
voluntat  d'augmentar  les  bonificacions  a  aquella  gent  que  té  una  situació  més 
complicada en un concepte, en els béns immobles, IBI. No hi ha res definit, però sí que 
quan hem treballat les Ordenances s'ha fet alguna pinzellada i en principi hi ha hagut 
predisposició per part de l'equip de govern per intentar augmentar les bonificacions en 
l'IBI a tota la gent que tingui una situació més complicada.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, indica que nuestro grupo quiere 
agradecer al partido Socialista y al equipo de gobierno la invitación de ser partícipe de 
les Ordenanzas municipales.

Comentar que tras varias reuniones de nuestro equipo municipal con el  equipo del 
PSC para llegar a algunos acuerdos, estos no han sido posibles. Nuestro programa 
municipal  y  también  autonómico  a  nivel  de  impuesto  es  muy  similar  ya  que para 
obtener logros se tiene que trabajar en ambos ámbitos conjuntamente.

La  propuesta  de  nuestro  programa  electoral  de  Ciutadans Parets  en  las  pasadas 
elecciones  municipales  era  muy  clara  y  se  proponía  una  rebaja  de  impuestos  al 
entorno  del  5% y  la  máxima  amortización  de  los  préstamos  municipales,  ya  que 
nuestro municipio tiene un superávit de varios millones de euros.

Con estos datos entendemos que se podría haber bajado la presión fiscal al entorno 
de un 5% a los ciudadanos de nuestro  municipio y haber mantenido o subido los 
impuestos a empresas, tal cual fue nuestra última propuesta.

Nuestra posición para las Ordenanzas municipales debería ser un no, pero valoramos 
positivamente que el  partido Socialista y su equipo de gobierno siga contando con 
Ciutadans para valorar los próximos presupuestos municipales para el próximo año, 
por lo cual nuestro voto en las Ordenanzas municipales será de abstención.

El portaveu del PSC-CP, el senyor Francesc Juzgado, indica que com no pot ser d'una 
altra  manera  el  seu  grup  votarà  a  favor  de  la  proposta,  una  proposta  que  no  ha 
elaborat l'equip de govern, sinó que ha estat en treball i col·laboració amb altres forces 
polítiques evidentment fa que meva intervenció recalqui que votem a favor, perquè ha 
estat una proposta de les Ordenances bastant consensuades amb les forces polítiques 
que hi ha participat.

El  seu grup també coincideix  en què són unes Ordenances,  en les quals  l'IBI  no 
incrementa els ingressos per aquest concepte. Per tant, com molt bé s'ha explicat, és 
veritat que nosaltres cada any en l'aprovació del coeficient local, municipal, teníem un 
sobrecàrrec que venia del govern central, que no era equitatiu ni igualitari per tots els 
conceptes i per tots els rebuts. No era igual en concret pel rebut d'Urbana. Aquí feia 
unes diferenciacions,  que a la realitat  el  ciutadà ho rebia i  havia gent  que l'import 
aprovat pel Ple el rebia concretament i havia gent que el rebia incrementat. Parla de la 
Urbana, en altres franges no hi  havia cap diferenciació ni  en la Industrial  ni  en la 
Rústega.

Per tant, aconseguir l'equilibri és molt difícil i impossible aconseguir un coeficient igual 

 



 

per tothom. El que sí que hem aconseguit és no incrementar els ingressos, i la voluntat 
és  de  no  augmentar  la  pressió.  La  nostra  voluntat  és  via  pressupostos  i  no 
Ordenances.  Incrementar  les  subvencions  en  els  rebuts  de  les  persones  més 
desfavorides i amb situacions més complicades. En el 2014 la subvenció era de 60 € i  
aquest any de 80 € i la nostra proposta és treballar-la i incrementar l'ajut.

Respecte als percentatges vol fer una mica de memòria i dir que des del 2011-2012 
concretament fins a l'actual coeficient que ens trobem, l'equip de govern ha baixat un 
7,6% els coeficients de l'IBI en general, principalment per reduir, i que l'impacte de 
l'increment del 6% del govern central no fos tan dur per a la ciutadania i que no fos 
realment d'un 6%. Evidentment hi ha hagut una part de la ciutadania que no se li ha 
aplicat  el  6% i  que durant  aquests  anys ha  tingut  una  reducció  de l'IBI,  de  quan 
nosaltres vam entrar al govern la passada legislatura fins l'actual d'un 7,6%.

Per  tant,  la  nostra  voluntat  sempre ha estat  de no pressionar  i  no  incrementar  la 
pressió en aquest concepte que és el més just, el més equitatiu, que de forma més 
correcta,  cada  ciutadà  atén  amb  diferències,  qui  més  té,  més  paga.  És  allò  que 
nosaltres sempre diem, qui més té, que més aporti.

El rebut de l'IBI no contempla cap rebut ni cap taxa d'escombraries dintre d'aquest 
rebut.  El  ciutadà  paga  purament  i  exclusivament  en  aquests  moments  el  valor 
cadastral,  perquè  com es va  iniciar  al  2003  una  revisió  del  valor  cadastral  i  s'ha 
actualitzat el valor que cadascun rep en el rebut, la seva propietat no s'ha incrementat 
ni reduït en cap moment pel rebut d'escombraries, per tant la taxa no està dins de cap 
rebut.

Tenim la taxa de la  recollida mediambiental,  però no una concreta.  Ho puntualitzo 
perquè s'ha comentat varies vegades. Aquesta taxa no està contemplada dins de cap 
altra taxa.

Entén  que  són  molt  justos  i  que  són  unes  Ordenances  molt  equilibrades.  També 
informa que la nostra obligació com a govern és fer volar la imaginació i utilitzar-la molt 
en els ingressos per fer el  que després hem de fer i  atendre els serveis que hem 
d'atendre.

Informa que per al 2016 el govern central ja ens va enviar una carta sobre que ens 
reduïa  la  seva aportació al  voltant  d'uns 350.000 €.  Això  no està  contemplat  aquí 
perquè no és voluntat nostra passar la pressió al ciutadà, o sigui que l'Ajuntament surt  
amb – 350.000 € comparat amb l'any passat o amb el 2015 dels tributs que rebrem de 
la participació en els tributs de l'Estat.

El regidor de Sumem Parets, el senyor Antonio Torio, indica que en aquest cas qui més 
té no paga més, per aquesta raó, per la manca de transparència, ja que no sabem 
quins diners es destinen a ajudes de l'IBI aquest any, que ja s'han passat tots els 
rebuts.  Fixeu-vos  en  un  cas  concret,  en  el  punt  següent  de  la  modificació  de 
pressupost, diners de les taxes, en aquest cas manteniment de cementiri, passen a 
l'import del suplement per la modificació de crèdit. Per l'exposat votem en contra.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica que s'ha parlat molt de la 
congelació de l'IBI, però estem parlant de congelació d'ingressos realment. Hi haurà 
gent de Parets que se li pujarà el rebut de l'IBI. Ho diu perquè avui estem escenificant 
aquest acord de la SocioVergència de Parets, que gràcies als vots de PSC i CiU es 
tiraran endavant aquestes Ordenances fiscals i al carrer hi haurà gent, que no sé el 
percentatge que se li pujarà el rebut de l'IBI. La pregunta seria si és veritat o sinó és 
veritat i per l'altra, recordar-li al senyor Juzgado, que ens hauríem de remuntar a les 

 



 

hemeroteques i a les actes de plens en la dècada dels anys 90 i bé, ara diu vostè que 
no, que el rebut de les escombraries no està en l'IBI, però precisament això ha sortit 
en aquests plens i aquí s'ha acordat precisament que el rebut de les escombraries es 
va incorporar en el seu moment en els anys 90 en l'impost de béns immobles. Si hi ha 
hagut una altra modificació, això ho diuen.

Torna  a  preguntar  per  què no  m'han contestat,  si  de  les  modificacions  que  volen 
augmentar realment les hem esgotat o no. Perquè és una pregunta que portem dos 
mesos, i volem saber si els 41.000 € que hem destinat a bonificacions esgotem les 
partides o si realment la gent les utilitza o no.

El  portaveu  del  PSC-CP,  el  senyor  Francesc  Juzgado,  explica  que  la  regidora 
d'Hisenda contestarà a alguna de les preguntes. Jo només contestaré a una. Segueixo 
dient el que he dit sempre quant a la taxa d'escombraries, i puntualitzo que al voltant 
del 2000 es van unificar les dues taxes, la de l'IBI i la d'escombraries, en una sola taxa, 
que era la del rebut de l'IBI. En el 2003 vam entrar en una revisió cadastral, per tant 
l'efecte d'aquesta inclusió de la taxa dintre de l'IBI va desaparèixer, perquè els que 
realitzen la revisió cadastral ho fan en concepte del valor de la propietat i no perquè a 
més dintre hi hagi una taxa. És en aquell moment que desapareix l'import que estava 
dintre  de l'IBI,  perquè tot  el  que s'aplica  ara  és només per  valor  cadastral  de  les 
finques. Evidentment es va posar, però va deixar de tenir efecte en el moment que es 
va encarregar la revisió cadastral. Ara aquesta taxa només s'aplica sobre del valor 
cadastral de l'IBI. Per això he dit que no hi ha una taxa inclosa ara. Fa 10 o 12 anys 
que va deixar d'aparèixer a l'IBI.

El portaveu de CiU, el senyor Urtusol, exposa que el portaveu d'Ara Parets-ERC ha 
parlat del pacte SocioVergent. Explica perquè la gent ho tingui clar que no sé qui ha 
formalitzat aquest pacte, perquè no hi ha cap pacte formalitzat per part de CiU. El que 
avui han estat capaços de visualitzar un acord entre el PSC i CiU en un punt molt 
concret com és el de les Ordenances. Ho diu més que res perquè ningú es porti a 
equivocacions.

Agraeix la segona pregunta. Crec que no correspondria perquè ja he fet esment i he dit 
que volia puntualitzar-la, perquè a nivell personal no vull que ningú del carrer em pugui 
retreure que hem dit que congelàvem, sinó que baixàvem un pel la recaptació de l'IBI i  
em pugui venir a dir que el seu rebut li ha pujat. Jo he intentat explicar-lo de la forma 
més  didàctica  possible  en  la  meva  primera  exposició.  Hem hagut  d'ajustar-nos  al 
coeficient,  hem  buscat  un  punt  mitjà,  que  representa  una  baixada  del  volum 
d'ingressos global, però és evident que les contribucions més baixes es veuran amb 
un cert augment i que les més altes són les que baixaran, això és evident, he intentat 
reflectir-lo i ficar-lo evident perquè ningú tingui la sensació que aquí estem enganyant 
la gent del carrer.

La  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Paola  Gratacós,  explica  que  voldria  fer  alguns 
aclariments respecte al  que heu comentat sobre com treballa la interventora, i  que 
l'anterior  interventora  feia  power-points,  he  de  dir  que  jo  no  estava  aquí.  La 
interventora treballa ella i exposa els seus punts com creu pertinents. Jo no tinc res a 
veure  quan  ella  prepara  els  punts  de  la  Comissió  Informativa.  El  fet  de  preparar 
power-points,  només  pot  dir  que  ella  treballa  d'una  altra  manera.  Creu  que  les 
comissions informatives són per això, per preguntar i la interventora està predisposada 
a respondre. Només era un aclariment respecte a la feina que realitza la interventora.

D'altra banda explica que ens obliguen a unificar aquest any el tipus d'IBI, que hem 
treballat  molt  el  tema,  perquè  és  molt  important  per  al  ciutadà  i  hem  fet  que 

 



 

l'Ajuntament no tingui ingressos respecte a l'IBI.

Quant a penjar la proposta provisional de les Ordenances és una novetat, perquè es 
pengen les Ordenances quan estan aprovades. La novetat és que es penjaran ara, de 
forma provisional, per si la gent se les vol llegir, participar i presentar al·legacions que 
ho pugui fer.

Respecte a la pregunta efectuada pel portaveu d'Ara Parets-ERC sobre els ajuts que 
s'atorguen de l'IBI, respon que la convocatòria està oberta actualment.

El portaveu d'Ara Parets-ERC, el senyor Jordi Seguer, indica que preguntava respecte 
al 2014, ja que és evident que la del 2015 l'acabeu de convocar.

La senyora Gratacós exposa que qui compleix els requisits, se li concedeix l'ajut. Les 
dades respecte al 2014 ara no les té, les del 2015 sap que la convocatòria està oberta.

La presidència indica que hi ha alguna dada respecte al tema de l'IBI que no s'ha dit i 
que va bé dir-la, perquè pot haver-hi algun veí que tingui un petit increment i altres 
veïns que vegin que decreix.

És cert que la paraula correcta és congelació, perquè al final hi ha una congelació, es 
produeix una petita reducció en aquest cas en la última modificació de – 45.000 € 
d'ingressos,  però  més  enllà  d'això  si  parlem  de  rebuts  i  de  quantitats  més  enllà 
d'ingressar, una dada que no s'ha donat és que el 80,37% de l'import que s'ingressarà 
està dintre de la franja que es rebaixa, perquè al final els percentuals tampoc estan 
igual, és a dir que estan desequilibrats i encara és una mica més complexa aquesta 
interpretació de l'IBI,  que sí  que és veritat  i  coincideix amb tot el  que s'ha dit  que 
aquest  enrenou  ens  ha  vingut  donat  pel  que  decideixen  alguns  en  esferes 
supramunicipals  i  que ens  complica  la  manera  de  funcionar  a  les  administracions 
locals.  Amb  això  coincideix  plenament  i  espero  que  alguns  organismes  i 
administracions supramunicipals es dediquin a allò que han de fer i deixin el món local 
gestionar que pel que hem demostrat al llarg dels últims anys i des de la democràcia 
ho fem bastant millor que alguns legislar. Amb això es resumeix que hi ha hagut una 
tasca important de contenció.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 9 (PSC-CP, CIU)

Vots en contra: 6 (SUMEM PARETS, ARA PARETS-ERC)

Abstencions: 2  (NOPP, CIUTADANS)

Per tant,

Relació de fets

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de  
mercat  de la  utilitat  derivada  de  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del  
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la  
modificació de les seves tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització  
d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen,  
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible  
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text  
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 



 

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

Vist que a partir de la Comissió informativa de Ple s’ha proposat la incorporació a la  
proposta  inicial  presentada  a  la  comissió  informativa,  les  modificacions  de  les  
següents ordenances:

- Ordenança núm. 19, en relació a la incorporació dels xecs escoles bressol.
- Ordenança núm. 28 Incorporació de bonificació dels partits polítics amb seu al  

municipi.
- Ordenança núm. 4, en relació a reduir en un 0,20% el percentatge que s’aplica  

sobre el valor del terreny de l’últim tram del tipus de gravamen 
- Ordenança núm. 18, en relació a la modificació dels terminis de liquidació de la  

tarifa industrial.
- Ordenança núm. 1, en relació al punt 2.1 on el tipus de gravament passa a ser  

del 0,629 % 

Fonaments de dret

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret  
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment  
per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals  reguladores  dels  tributs  
locals. 

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

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

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta  
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de  
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de  
servir  com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora  
comunicació informativa amb els ciutadans.

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

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

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

Primer. Aprovar  provisionalment  per a l’ exercici 2016 i següents les  modificacions  
d’Ordenances fiscals que a continuació es relacionen així com el seu text refós.

 



 

1.- Modificació de  l’ ordenança ORDENANÇA GENERAL DE GESTIO, LIQUIDACIÓ, 
INSPECCIO I RECAPTACIO DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS.

Es proposa  la  modificació de l’ Ordenança  en els termes que consten en el text 
íntegre que s’ acompanya en el text refós de la present proposta.

2.-Modificació  de  l’   ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE  BÉNS 
IMMOBLES (ordenança núm. 1).

Es modifica  l’article 1 Fet imposable  que quedarà redactat com segueix:

-  3.  Als  efectes  de l'impost  sobre béns immobles,  tindran la  consideració  de béns  
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les  
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

- Queden sense efecte els apartats 4-5-6-7-8 i 9 de l’ article i l’apartat 10é passa a ser  
el quart.

S’incorpora l’apartat tercer en  l’article 4 Beneficis fiscals de concessió obligatòria 
i quantia fixa  que quedarà redactat com segueix:

3. Tindrà dret  a una bonificació d’entre el 50 i el 90 per cent  en la quota íntegra de  
l’impost, sempre que així es sol·liciti per els interessats abans de l’inici de les obres, els  
immobles  que  constitueixin  el  objecte  de  l’activitat  de  les  empreses  d’urbanització,  
construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a  
aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

En  defecte  d’acord  municipal,  s’aplicarà  als  referits  immobles  la  bonificació  màxima  
prevista en aquest article.

El plaç d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà desde el període impositiu següent a  
aquell en que es realitzin les obres fins el posterior al seu acabament, sempre que durant  
aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap  
cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Es  suprimeix  l’apartat  tercer  de  l’article  5  Beneficis  fiscals  de  concessió 
potestativa o de quantia variable i la resta d’apartats s’ajusten successivament en 
aquests termes.

Es modifica l’ article 7  Quota, tipus impositius  i recàrrec que quedarà redactat com 
segueix :

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 0,629 per cent 
2.2 El tipus de gravamen és del 0,82 per cent quan es tracta de béns rústics.
2.3  El  tipus  de  gravamen  és  de  l’  1,3  per  cent  quan  es  tracta  de  béns  de  
característiques especials.

 



 

  TAULA ANNEXA
ÚS CODI TIPUS VALOR C. MÍNIM
Industrial I 0,886 2.100.000,00 €

3.-  Modificació  de  l’ORDENANÇA  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Ordenança núm. 2)

Es modifica l’ article 4 Beneficis fiscals de caràcter obligatori es modifica l’apartat 
3.a) que quedarà  redactat com segueix :

3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les  
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del  
Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que  
pertanyin al grup. 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el  
control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una  
societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat,  
que es qualificarà com a dependent, en alguna de les situacions següents: 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
b)  Tingui  la  facultat  de  nomenar  o  destituir  a  la  majoria  dels  membres  de  l’òrgan  
d’administració. 
c)  Pugui disposar de la majoria dels drets de vot,  en virtut  d’acords celebrats amb  
tercers.

S’ incorporen els apartats següents:

7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió 
restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es 
requereixi  l’obtenció de llicència urbanística,  la quota tributària del  període impositiu 
corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 

8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en 
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 
80%  de  la  quota  tributària  del  període  impositiu  corresponent,  atenent  al  grau 
d’afectació dels locals per les dites obres. 

9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la  
quota tributària, integrada per  la quota de tarifa ponderada pel coeficient  previst en 
l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 
9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents 
afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el  
reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.

Es modifica l’ article 6 Procediment de concessió de beneficis fiscals

S’ incorpora un  apartat  2n a l’article 6  que  quedarà redactat com segueix:

 



 

2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar  
des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la  
seva  tramitació.  Posat  que  no  s’hagi  resolt  en  aquest  termini,  la  sol·licitud  ha  
d’entendre’s desestimada.

Es modifica l’ article 9 Coeficients de situació

Es modifica l’ apartat segon de l’article que quedarà redactat en el següent sentit:

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans esmentat  
seran  considerades  de  la  categoria  que  tingui  assignat  un  coeficient  més  baix  i  
romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell  
en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a  
l'índex alfabètic de vies públiques.

Es modifica l’ apartat tercer de l’article que quedarà redactat en el següent sentit:

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 3,61 3,43 3,10 3,00 2,85

Es modifica l’ ANNEX que quedarà redactat com segueix:

ANNEX

ÍNDEX ALFABÈTIC DELS CARRERS PER CATEGORIES

1.- CARRERS DE PRIMERA CATEGORIA:

Sector IVECO. Carrer La Volta

POLÍGON INDUSTRIAL LLEVANT:

Bassa, de la
Can Guasch
Can Romeu, de
Dipòsit, del
Fluvial, Passeig
Francesc Macià (del nº 12 fins el final i del nº 13 fins el 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 Montemolin (del nº 13 fins el final i del nº 14 fins el 
final)
Monistrol (del nº 5 fins el final i del nº 8 fins el final )
Quarter Migdia
Ramon i Cajal
Súria

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, Av.   -del núm.: 106 AL 148
Gal·lileo

POLÍGON INDUSTRIAL DE  CAN VOLART:

Can Gurri
Can Moragas Nou 
Enllaç, Nacional 152
Garbí
Gregal
Mestral
Torre de Cellers
Xaloc

2.- CARRERS DE SEGONA CATEGORIA

Carretera C-17. 
Sector Circuit
Variant de Parets del Vallès a Granollers

3.- CARRERS DE TERCERA CATEGORIA:

 



 

Aragó
Amistat
Barcelona (nº 1 i del nº 2 al 6)
Cantallops
Catalunya, Avinguda (excepte tram de 2a categoria)
Comte Montemolín (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 12 )
Conestable de Portugal
Doctor Trueta, Plaça del
Ernest Lluch
Frai Francesc d’Eiximenis
Francesc Macià, Avinguda (del nº 1 al nº 11 i del nº 2 al nº 10)
Igualtat
J. Bosco
Joan Olivé
Joaquim Guasch
Josep Irla Bosch
Josep Pla, Plaça de
Josep Tarradellas
La fàbrica
La mina
Lluis Companys, Avinguda
Major
Monistrol (del nº 1 al nº 3 i del nº 2 al nº 6)
Mossèn Pere Batlle, Plaça
País Valencià, Passatge
Pau Casals
Pedra del Diable, Avinguda
Ponent
Prat de la Riba (del nº 25 al nº 53 i del nº 22 al nº 28)
Racó
Raval (del nº 1 al nº 15 i del nº 2 al nº 28)
Salvador Espriu
Sant Antoni (del nº 2 al nº 78 i del nº 3 al nº 51)
Sant Valerià (del nº 2 al nº 18)
Sol
Solidaritat
Tolerància
Torn, Plaça del
Travessera (els nº 1 i 2)
Víctor Català

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR MOLLET:

Besos
Congost
Llobregat

POLÍGON INDUSTRIAL CAN PEPET:

Can Pepet
Tallers
Òptica

 



 

POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR ZETA

Impremta, de la

Logística

Premsa, de la

4.- CARRERS DE QUARTA CATEGORIA:

Alfons XIII
Alzina
Amanda Sagristà
Àngel Guimerà
Anselm Clavé
Anton Feliu
Aurora
Ave Maria
Badalona
Bailen
Balmes
Barcelona (del nº 8 al nº 26 i del nº 3 al nº 19)
Batista i Roca
Berenguer
Bruc
Butjosa
Ca n'Oms
Camí de Can Pujol
Camí del Bosquet
Camp de les Peces, Plaça
Can Riera, Passeig
Canigó
Casanovas, Av.
Cim Vallesà, Plaça
Conflent, Passatge
Consell de Cent
Doctor Caballero
Doctor Ferran
Doctor Fleming
Dos de Maig
El Farell
Empordà
Enric Ballera
Espanya, Av.
Espanya, Plaça

         Estació, Av.
Estrella, Passatge
Ferrer i Guardia
Ferret
Font de la Salut, Plaça
Font de Sant Jordi

          Francesc Layret, Passatge
Franqueses
Frederic Marés, Plaça
Frederica Montseny
Galende

 



 

Gallecs, Plaça
Girona
Gual Villalbí

          Horts del Rector, Plaça
          Ildefons Cerdà, Plaça

Independència
Isidre Nonell
Jacint Verdaguer
Joan Fuster, Passatge
Joan Miró, Passeig
Joan XXIII
Josep Marcer, Plaça
Josep Maria Folch i Torras
Josep Molins
La Mola
L’Alguer, Passatge
Lepant
Llibertat
Llibre, plaça del

         Lluna
Maria Aurèlia Capmany
Marià Tous
Marina
Mary Santpere
Mediterrani
Mercè Rodoreda
Mestre Jordana 
Migdia
Mirador de Gallecs, Plaça
Miquel Servet
Mollet
Mossèn Jaume d’Urgell
Montcau
Montmeló
Montseny
Montserrat
Montserrat Roig
Narcís Monturiol 
Nou
Nostra Senyora de Montserrat, Travessia
Onze de setembre
Ordidores
Orfeó Català
Països Catalans, Plaça
Pau, plaça de la
Pedraforca 
Pere Castells
Picasso
Pins, dels
Poesia
Pont, del
Prat de la Riba (del nº 1 al nº 23 i del nº 2 al nº 20)
Ramon Casas
Raval (del nº 17 al nº 35 i del nº 30 al nº 38)
República

 



 

Ribera, Passeig
Rius i Taulet
Ronda, Passeig.- núms.parells
Rosa Leveroni, plaça
Roselló
Salut
Salvador Dalí
Sant Antoni (del nº 80 al final i del nº 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 nº 3 al nº 7 i del nº 24 al nº 42)
Santa Esperança
Santa Irene
Sardana
Ses Illes, Passatge
Sicília
Sot d’En Barriques
Teixidores
Tenor Vinyas
Tèxtil
Tintorers
Travessera (del nº 3 al final i del nº 4 al final)
Torres i Bages
Valldonzella
Vallespir, Passatge
Vapor
Verge de Montserrat, Av.
Via Piquer
Vila, Plaça de la
Viver

5.- CARRERS DE CINQUENA CATEGORIA:

S'inclouen en aquesta categoria, aquest carrers no expressament ressenyats en una  
altra de les categories indicades

4.-Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (Ordenança núm. 4).

Es modifica Article 2n.- Actes no subjectes  en el  següent sentit:

Es modifica l’apartat sisè que quedarà redactat en el següent sentit:

 



 

6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les  
quals  resulti  aplicable  el  règim  especial  de  fusions,  escissions,  aportacions  de  
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que  
s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre,  
de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

Es modifica l’ Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

Es modifica  el punt dos de l’article 5 que quedarà redactat com segueix:

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a  
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la  
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per  
a  la  cancel·lació  de  deutes  garantits  amb  hipoteca  que  recaigui  sobre  el  mateix,  
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional,  
realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin  
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els  
requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial. 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol  
altre  membre  de  la  seva  unitat  familiar  disposi,  en  el  moment  de  poder  evitar  la  
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la  
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant,  
si  amb  posterioritat  es  comprova  el  contrari,  es  procedirà  a  practicar  la  liquidació  
tributària corresponent. 
A  aquests  efectes  es  considera  habitatge  habitual  la  residència  on  hagi  figurat  
empadronat el  contribuent de forma ininterrompuda durant,  al  menys,  els dos anys  
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als  
dos anys. 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,  
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació  
parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i  
sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet  
legalment inscrita.

Es modifica l’apartat d) del punt 1. de  l’ Article 8è.- Tipus de gravamen i quota que 
quedarà redactat com segueix:

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,5%

5.- Es modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA 
COMPROVACIÓN  D'ACTIVITATS  COMUNICADES  EN  MATÈRIA  D'URBANISME 
(Ordenança núm. 23)

Es modifica l’ article 1 que quedarà redactat com segueix:

Article 1. –Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de  
conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3  
d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC,  
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa  
de l’Administració de la Generalitat i  dels governs locals de Catalunya i d’impuls de  

 



 

l’activitat  econòmica),  l’Ajuntament  estableix  la  taxa  per  l’activitat  administrativa  
originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació  
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Es modifica l’ article 2 que quedarà redactat com segueix:

Article 2.- Fet imposable 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per  determinar  si  procedeix concedir  o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, 
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 i 187 bis  
del TRLU.

Es modifica l’ article 3 que quedarà redactat com segueix:

Article 3. Actes no subjectes 
1.No estaran subjectes a  aquesta taxa aquelles llicències d’obres o  comunicacions  
prèvies, que no es realitzin en la via pública, sempre que el seu cost real i efectiu no  
ultrapassi la quantitat de 1.500,00 €.
2.Restaran també excloses de la subjecció de la taxa els supòsits regulats pel tràmit  
simplificat  d’assabentat,  que  puguin  gestionar-se  en  la  seva  totalitat  per  l’Oficina  
d’Atenció al Ciutadà.
Les obres subjectes al règim d’assabentat són:
1. Obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin en l’interior dels  
habitatges i locals comercials.
2. Les obres menors interiors a realitzar en habitatges que no comportin 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 caràcter general es facin en un edifici o instal·lació.
3. Substitució de fusteries i col·locació de reixes de protecció a les portes i finestres.

4. Treballs d'enjardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquin 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.
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9. La col·locació d’aparells de climatització domèstics en habitatges.
10. La substitució d’aparadors que no impliquen canvi en la distribució i/o modificacions  

en les obertures de la façana de l’immoble.
11. La col·locació de barbacoes i tendalls en edificis unifamiliars aïllats.
12.  Obres  de  reforma dels  danys  en habitatges  provocats  per  incendis,  explosions  i  

fenòmens  naturals.  En  aquestes  obres  junt  amb  la  comunicació  prèvia  s’haurà  
d’adjuntar la documentació tècnica i administrativa necessària en funció de les obres  
que es realitzin.

13. Construccions, instal·lacions i obres que no es portin a terme a la via pública, sempre  
que el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.500,00 €.

14.  Els  treballs  de  rehabilitació  de  façanes  d’edificis  residencials  que  promoguin  la  
qualitat i l’equilibri del paisatge urbà.

15. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents.

 



 

16.  Les  obres  d’instal·lació  en  edificis  preexistents  de  les  energies  definides  com a  
alternatives (solar, eòlica...) per a l´ús dels habitatges.

17. 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.

18. Les obres de construcció d’habitatges de protecció oficial, que obtinguin la qualificació  
definitiva  de  protecció  oficial  per  a  venda,  de  renda  bàsica  a  25  anys,  o  altre  
qualificació oficial de major o igual protecció, que siguin promogudes per qualsevol  
entitat pública, cooperatives o per promotors privats que hagin subscrit conveni amb  
l’Ajuntament de Parets del Vallès, per a l’adjudicació dels habitatges i l’establiment  
del dret de tempteig i retracta a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En aquestes obres junt  amb l'assabentat s’haurà d’adjuntar la documentació tècnica i  
administrativa necessària en funció de les obres que es realitzin.
Les obres per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol actuació  
en  al  via  pública  del  paviment  o  les  voreres,  es  regularà  exclusivament  segons  
l'ordenança fiscal número 9.

S’ incorpora un apartat  3er a l’ article 5è. 

3.  Les  obligacions  tributàries  pendents  s’exigiran  als  successors  de  les  persones 
físiques,  jurídiques  i  entitats  sense  personalitat,  en  els  termes  previstos  a  la  Llei  
General Tributària i a l’Ordenança General.

Es modifica l’ article 6 que quedarà redactat com segueix:

Article 6. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de  
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la  
modificació  de  camins  rurals,  les  obres  puntuals  d’urbanització  no  incloses  en  un  
projecte  d’urbanització,  les  obres  de  construcció  de  nova  planta,  i  les  d’ampliació,  
reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, les  
demolicions  de  construccions,  la  construcció  o  instal·lació  de  murs  i  tanques  i  
l’autorització d’obres de manera provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, nau industrial, local o instal·lació, quan es tracti de  
la  primera  utilització  i  ocupació  i  el  canvi  d’ús  dels  edificis  i  de  les  instal·lacions,  
l’autorització  d’usos  de  manera  provisional,  la  instal·lació  de  cases  prefabricades  i  
instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o  
instal·lacions similars, i la instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament  
d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serves similars, i la col·locació  
d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'Impost  
sobre  Béns  Immobles,  quan  es  tracti  de  parcel·lacions  urbanes,  la  constitució  o  
modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, o la formalització  
d’operacions  jurídiques  que  comporten  un  increment  del  nombre  d’habitatges,  
establiments  o  altres  elements  susceptibles  d’aprofitament  privatiu  independent  
respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via  
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva, la  
superfície  afectada  per  l’extracció  d’àrids  i  l’explotació  de  pedreres  i  la  superfície  
afectada  per  l’acumulació  de  residus  i  el  dipòsit  de  materials  que  alterin  les  
característiques del passatge.

 



 

e) El  cost  real  i  efectiu  de l’obra en la  via  pública executades per  companyies de  
serveis i les no previstes en la ordenança núm. 9.
2.  Del  cost  que s’assenyala  en la  lletra  a)  del  número anterior  se n’exclou el  que  
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

Es modifica l’ article 7 que quedarà redactat com segueix:

Article 7. Quota tributària

Quan la intervenció municipal es realitza a través de la llicència urbanística la quota tributària  
se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

L’   1,65 per cent, en el supòsit 6, 1.a

El    0,13  per cent, en el supòsit 6.1.b)

El   3,73 per cent en els supòsits 6,1e i també 6,1a i 6,1b en el cas de legalització de la  
fracció d’obra o obra completa executada sense llicència municipal, amb un mínim de  
50,00€
El 0,36% en les parcel·lacions urbanístiques, la constitució o modificació d’un règim de  
propietat horitzontal, i les operacions jurídiques que comporten un increment del nombre  
d’habitatges,  establiments  o  altres  elements  susceptibles  d’aprofitament  privatiu  
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

L’1% en les demolicions de construccions o instal·lacions.

Taxa per a llicència de instal·lació de cartells de propaganda:  32,99 € per m2 o fracció de  
superfície d’exposició i any.

VII El   6,20 per cent en els supòsits e) en el cas de legalització de la fracció d’obra o obra  
completa executada sense llicència municipal, amb un mínim de 150,00 €

Quan  la  intervenció  municipal  es  realitza  mitjançant  comunicació  prèvia  i  comprovació  
posterior la quota tributària serà la que resulti d'aplicar a la quota tributària obtinguda d'acord  
amb les regles contingudes en l'apartat 1, un percentatge de reducció del 10 per cent. 8 
En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment  
previst per la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el  
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes  
que s’hauran de liquidar seran el 20 per cent de les que s’assenyalen en els apartats anteriors,  
sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.

4. Pròrrogues:

a.  Pròrroga   urbanística:  Les  persones  titulars  d’una  llicència  urbanística  tenen  dret  
d’acord  amb  la  legislació  urbanística  a  obtenir  una  pròrroga  tant  del  termini  de  
començament com del termini d’acabament de les obres, si la sol·liciten d’una manera  
justificada  abans  d’exhaurir-se  els  terminis  establerts,  sense  que  comporti  una  nova  
actuació administrativa, ja que només s'emet un document administratiu confirmant els  
terminis de la prorroga de la llicencia. Per tant aquesta pròrroga no modificarà en cap cas  
els extrems de la llicència, només el termini de començament i/o el termini d’acabament  
de les obres. 

En aquest cas es liquidarà una quota del 5,15 % de l’establert en l’apartat 1r. d’aquest  
article en proporció al cost real i efectiu actualitzat, de l’obra civil que falti per executar.

 



 

b. Altres pròrrogues: Si calgués sol·licitar altres pròrrogues de la llicència municipal, atès  
que obligarien a revisar que el projecte complís amb la normativa urbanística i tècnica de  
nova aplicació es pagarà el  percentatge establert  de l’apartat  1r.  d’aquest  article,  en  
proporció al cost real i efectiu de l’obra civil que falti per executar.

5. Canvi de nom:

Del canvi de nom de la llicència municipal dins el termini d'execució de la llicència, una quota  
del  5 % de l’establert  en l’apartat  1r.  d’aquest  article.  Transcorregut l'esmentat  termini  els  
canvis de nom s'ajustaren al règim de les prorrogues 

6. Modificacions de projecte:

A.  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.

B. Tots aquells projectes presentats que un cop revisats i/o informats comportin modificacions  
substancials derivades de prescripcions i/o esmenes dels serveis tècnics municipals, suposarà  
un augment del 0,05%, a la quota de la taxa urbanística.

7. Liquidacions complementàries

En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una actiivitat, sigui superior  
al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar una liquidació  
complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les taxes que estiguin en  
vigor en aquest moment.

8. Projectes amb intervenció de la Generalitat en prevenció i seguretat en matèria d'incendis

En  cas  que  el  projecte  d'obres  estigui  subjecte  al  regim  d'intervenció  administrativa  en  
prevenció i matèria d'incendis per part dels òrgans de la Generalitat de Catalunya s'estableix  
una quantia  fixa de 420,96 € a la quota l’establerta en l’apartat 1r. d’aquest article.

S’afegeix l’apartat 3er. l’ article 8 que quedarà redactat com segueix:

3. En cas que el projecte d’obres estigui subjecte al règim d’intervenció administrativa  
en prevenció i matèria d’incendis per part dels òrgans de la Generalitat de Catalunya  
s’estableix una quantia fixa de 420,96 € a la quota establerta en l’apartat 1r. d’aquest  
article.

Es modifica l’ article 9 que quedarà redactat com segueix:

Article 9. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la prestació del  servei  o realització de l’activitat  
municipal.
Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ  
d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.
2.  Quan  les  obres  s'hagin  iniciat  o  executat  sense  haver  sol·licitat  la  llicència  o  
comunicació  prèvia  corresponent,  la  taxa  s'acreditarà  quan  s'iniciï  efectivament  
l'activitat  municipal  conduent a determinar  si  l'obra en qüestió és autoritzable o no,  
independentment  de  l'inici  de  l'expedient  administratiu  que  pugui  instruir-se  per  a  

 



 

l'autorització  d'aquestes  obres  o  la  seva  demolició,  en  el  cas  que  no  fossin  
autoritzables.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva  
concessió  condicionada  a  la  modificació  del  projecte  presentat,  ni  la  renúncia  o  
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la  
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

Es modifica  el punt cinquè de l’article 10 que quedarà redactat com segueix:

5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i  
les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel  
qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), es prendrà  
com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament  
pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar,  
o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de  
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.

Es modifica l’ article 11 que quedarà redactat com segueix:

Art. 11. Règim de declaració i d’ingrés.
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 9.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de  
constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o  
de realitzar la comunicació prèvia.
 2.  Una  vegada  concloses  les  obres  o  les  instal·lacions  que  constitueixen  el  fet  
imposable de la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de  
les construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta  
comprovació, es practicarà la liquidació que correspongui.
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de  
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

6.- Es modifica  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DELS  SERVEIS  D'INTERVENCIÓ  ADMINISTRATIVA  EN  L'ACTIVITAT  DELS 
CIUTADANS  I  LES  EMPRESES  A  TRAVÉS  DEL  SOTMETIMENT  A  PRÈVIA 
LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM 
PELS  CONTROLS  POSTERIORS  A  L'INICI  DE  L'ACTIVITAT,  ELS  CONTROL 
PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES (Ordenança núm. 15)

Es modifiquen els  articles 1er i segon que quedaran redactats com segueix:

Article 1.- Fonament i naturalesa 
En ús  de les  facultats  concedides  per  l’article  106  de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i)  
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret  
Legislatiu 2/2004,  de 5 de març (TRHL),  i  de conformitat  amb el  que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels 
serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques. 

Article 2.- Fet imposable 

 



 

1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa  l'activitat  municipal,  tant  tècnica  com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin  o  realitzin  en  el  terme  municipal  de   Parets  del  Vallés   s'ajusten  a 
l’ordenament  jurídic vigent,  d’acord amb les facultats  d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 
bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la 
normativa  reguladora  de  les  activitats  amb  incidència  ambiental,  per  la  normativa 
reguladora  dels  espectacles  públics  i  les  activitats  recreatives,  per  la  normativa 
reguladora de les activitats innòcues i de baix risc, per la resta de normativa general o 
sectorial  i  per  les  ordenances  municipals  que  confereixen  potestats  d’intervenció  a 
aquest Ajuntament per al control previ i posterior a l’inici de les activitats dels ciutadans  
i les empreses. 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.

S’ incorpora un apartat  3r a l’article 4t. que  quedarà redactat com segueix:

3.  Les  obligacions  tributàries  pendents  s’exigiran  als  successors  de  les  persones 
físiques,  jurídiques  i  entitats  sense  personalitat,  en  els  termes  previstos  a  la  Llei  
General Tributària i a l’Ordenança general.

Es modifica l’art. 5é que quedarà redactat com segueix:

 1. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 

Es concedeix una bonificació del 95 per cent de la taxa a favor de les activitats  
declarades  pel  Ple  d’especial  interès  o  d’utilitat  municipal  per  concorre-hi  
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que  
ho justifiquin.

 
2. Bonificació per instal·lació, trasllat o ampliació d’activitats. 
 

a) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia o  
declaració  responsable,  ubicades a la  trama urbana comercial  i  que acreditin  
haver contractat en la seva plantilla, treballadores o treballadors empadronats al  
municipi  de  Parets  del  Vallès,  o  que  acreditin  una  nova  alta  en  el  règim  
d'autònoms vinculada al nou establiment, gaudiran d'una bonificació del 50% de  
la taxa que els correspongui.

b) Les activitats sense incidència ambiental en règim de comunicació prèvia o  
declaració responsable, que: 1) ampliïn l'establiment, 2) obrin un segon o més  
locals a la trama urbana comercial o 3) es traslladin a establiments ubicats en la  
trama urbana comercial del municipi, gaudiran d'una bonificació del 50% de la  
taxa quan la seva superfície sigui igual o inferior a 250 m2. 

c)  Com a mesura per  a  fomentar  la  posada en marxa  de  nous establiments  
comercials a les instal·lacions dels mercats agrupats del municipi, s’estableix una  
bonificació del 100% de la taxa a favor de les activitats que es desenvolupin a  
espais de comerços del sector alimentari agrupats (mercats sedentaris) que no  
superin els 8 metres lineals de punt de venda.

d)  Com a mesura per a incentivar les revitalització i l’ocupació de locals buits,  
s’estableix una bonificació del 100% de la taxa a favor dels nous establiments  
comercials que s’ubiquin al Carrer Major i carrer Sant Antoni. 

 



 

e) 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. 

En  el  supòsit  que  concorrin  les  circumstàncies  dels  apartats  a),  b)  i  c)  anteriors,  la  
bonificació serà fins a un màxim del 75% de la taxa que correspongui.

Es modifica l’art. 6é que quedarà redactat com segueix:

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

 TRÀMITS ACTIVITATS

Euros

1) Procediment d’autorització ambiental (activitats incloses a l’annex I de la LPCA) 420,96 

2) Autorització d'establiments oberts al públic en règim especial 420,96

3) Llicència comercial preceptiva 420,96

4) Declaració responsable d'obertura  636,54

5 ) Comunicació prèvia d'obertura (l'annex II de la Llei 16/2015) 1.456.30

6) Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis 420,96

7) Consulta prèvia de classificació de l'activitat Gratuït

8) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada amb el 
planejament urbanístic

357,82

9) Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Inclòs a la quota 
corresponent al  

règim d’aplicació

10) Llicència ambiental (Annex II de la LPCA)
3.033,53

11) Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III de la LPCA) 1.456,30

12) Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables
142,90

13) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles 
públics i activitats recreatives ordinàries 

1.456,30

 



 

14) Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari GRATUÏT

15) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i 
activitats recreatives ordinàries

1.456,30

16) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari

285,80

17) Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial 3.033,53

18) Llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte 3.033,53

19) Comunicació prèvia d'obertura i ús de centres de culte 1.456,30

20) Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament 636,54

21) Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres activitats 
dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no permanent desmuntable

285,80

22) Procediment de llicència municipal per a les instal·lacions de les fires d'atraccions 
durant la Festa Major

61,80

23) Procediment de control incial de l'obertura d'establiments sotmesos a llicència 
municipal o comunicació prèvia per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives realitzats per una EAC

Inclòs a la quota 
corresponent al  

règim d’aplicació

24) Tramitació del procediment de control periòdic o revisió dels controls efectuats per 
EAC de llicència o comunicació d'obertura d'establiments per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives

50 % de la 
quota 

corresponent al  
règim 

d’aplicació

25) Tramitació del procediment de control inicial de les activitats incloses als annexos I,  
II o III de la LPCA realitzats per EAC

Inclòs a la quota 
corresponent al  

règim d’aplicació

26 ) Procediment de control periòdic ambiental 50 % de la 
quota 

corresponent al  
règim 

d’aplicació

27 ) Procediment de revisió ambiental 50 % de la 
quota 

corresponent al  
règim 

d’aplicació

28) Tramitació del procediment de llicència d'establiments o activitats específiques 
regulades per la normativa sectorial distinta de l'esmentada en els apartats anteriors

1.456,30

29) Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l'obertura o posada  
en funcionament establiments o activitats regulades per la normativa sectorial diferent 
de l'esmentada en els apartats anteriors. 

636,54

 



 

 LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ PER ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

Euros

Comerços

Superfície entre 120 i 250 m2. 636,54

Superfície entre 250 i 500 m2. 970

Superfície entre 500 i 1.000 m2. 1.939,86

Superfície entre 1.000 i 2.500 m2. 4.127,11

Superfície de més de 2.500 m2. 16.508,34

Estacions de Servei 4.127,11

Estacions de servei amb activitats annexes 8.254,21

Hotels i residències

Fins a 20 habitacions 4.127,11

De més de 20 habitacions 8.254,21

Aparcaments 

Fins a 500 m2 de superfície útil 1.939,86

De 501 a 2500 m2 de superfície útil 4.127,11

De 2.501 a 5.000 m2 de superfície útil 8.254,21

Magatzems

a) Fins a 500 m2 de superfície útil 728,72

b) De 501 fins a 1.000 m2 de superfície útil 1.456,30

c) De 1.001 fins a 2.500 m2 de superfície útil 2.912,59

d) De 2.501 fins a 5.000 m2. de superfície útil 4.368,89

e) De 5.001 fins a 10.000 m2. de superfície útil, 

la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 1.478,26

f)A partir de 10.000 m2. de superfície útil, 

la tarifa d) s’incrementa per cada 1.000 m2 o fracció 2.280,61

C) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS

Per a les  ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que suposin  
una modificació substancial la taxa és el 75 % de la que li correspondria per a nova  
implantació d’acord amb les tarifes vigents.

Per a les ampliacions, modificacions o adaptacions i canvis de nom que no suposin una  

 



 

modificació no substancial,  la  taxa és el  25 % de la que li  correspondria per a nova  
implantació d’acord amb les tarifes vigents.

Els canvis de denominació de la societat titular de l’activitat que no impliquin un canvi de  
Codi d’Identificació fiscal del titular no seran objecte de taxa.

Per a les reduccions la taxa és el 10 % de la que li correspondria per a nova implantació.

D) CONTROL INICIAL DELS SERVEIS MUNICIPALS

Les activitats en què es requereixi realitzar inspecció de comprovació o verificació de  
mesures correctores per part dels serveis tècnics municipals.

Per cada inspecció dels serveis tècnics municipals, un 20% de la quota corresponent a la  
taxa que s’acrediti per la autorització de l'activitat. A aquest cost s'incrementarà el cost de  
les proves o verificacions que siguin necessàries per el correcte control de l'activitat. 

E) DESESTIMACIÓ DE LA LLICÈNCIA

En el  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  per  cent  de  les  quantitats  que  
s’assenyalin  en  els  apartats  anteriors,  sempre  que  l’activitat  municipal  s’hagi  iniciat  
efectivament. 

Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans  
de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació o control de la comunicació,  
es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap  
import. 

F) LIQUIDACIONS COMPLEMENTÀRIES

En cas de que el pressupost final d’una obra, o de la instal·lació d’una activitat,  sigui  
superior al pressupost presentat en el moment de sol·licitar la llicència, caldrà realitzar  
una liquidació complementària per la diferencia entre els dos pressupostos, aplicant les  
taxes que estiguin en vigor en aquest moment.

Queda sense efecte l’article set i l’article vuit passa a ser el set, l’article nou passa ser 
el  vuit  que  quedarà  redactat  com  segueix  i  la  resta  de  numeració  s’ajusta 
successivament en aquests termes:

1.La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància 
del  subjecte  passiu.  A efectes,  quan es  presenti  la  instància  que iniciï  l’actuació  o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat 
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2.En  els  supòsits  diferents  de  l’anterior,  serà  liquidada  per  l’Administració,  que  la 
notificarà al subjecte passiu, per el seu pagament. 

Es modifica la Disposició Addicional que quedarà redactat com segueix:

Els  preceptes  d'aquesta  Ordenança  fiscal  que,  per  raons  sistemàtiques  
reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es  
facin  remissions  a  preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són  automàticament  
modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es  

 



 

produeixi  la  modificació  dels  preceptes  legals  i  reglamentaris  de  què  porten  
causa.

7.-Es modifica  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (Ordenança núm. 31)

S’ incorpora un concepte en l’apartat 2n. de l’ article 4t. que quedarà redactat com 
segueix:

Concepte Preu trimestral Preu mensual
Abonat al gimnàs per a 
gent gran

12,25 € 4,09 €

8.-  Es  modifica  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  L’IMPOST  SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. (Ordenança núm. 5)

Es modifica el punt dos de l’article tercer que quedarà redactat com segueix:

Restaran excloses els supòsits regulats en aquesta Ordenança en què s’autoritza la substitució  
de la llicència urbanística, la declaració responsable o comunicació prèvia, pel tràmit simplificat  
d’assabentat, que puguin gestionar-se en la seva totalitat per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Les  
obres subjectes al règim d’assabentat són:

1.  Obres  de  mer  ornament,  conservació  i  reparació  que  es  realitzin  en  l’interior  dels  
habitatges i locals comercials.
2. Les obres menors interiors a realitzar en habitatges que no comportin 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 caràcter general es facin en un edifici o instal·lació.
3. Substitució de fusteries i col·locació de reixes de protecció a les portes i finestres.
4. Treballs d'enjardinament, amb una superfície màxima de 200 m2, i que no impliquin 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.
8. Substitució de portes exteriors de tanques de carrer.
9. La col·locació d’aparells de climatització domèstics en habitatges.
10. La substitució d’aparadors que no impliquen canvi en la distribució i/o modificacions en  
les obertures de la façana de l’immoble.
11. La col·locació de barbacoes i tendalls en edificis unifamiliars aïllats.
12.  Obres  de  reforma  dels  danys  en  habitatges  provocats  per  incendis,  explosions  i  
fenòmens naturals. En aquestes obres junt amb la comunicació prèvia s’haurà d’adjuntar  
la documentació tècnica i administrativa necessària en funció de les obres que es realitzin.
13. Construccions, instal·lacions i obres que no es portin a terme a la via pública, sempre  
que el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 1.500,00 €.
14. Els treballs de rehabilitació de façanes d’edificis residencials que promoguin la qualitat  
i l’equilibri del paisatge urbà.
15. Les obres d’adequació a mesures d’aïllament tèrmic en edificis ja existents.

 



 

16.  Les  obres  d’instal·lació  en  edificis  preexistents  de  les  energies  definides  com  a  
alternatives (solar, eòlica...) per a l´ús dels habitatges.
17. 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.
18. Les obres de construcció d’habitatges de protecció oficial, que obtinguin la qualificació  
definitiva de protecció oficial per a venda, de renda bàsica a 25 anys, o altre qualificació  
oficial de major o igual protecció, que siguin promogudes per qualsevol entitat pública,  
cooperatives o  per  promotors  privats  que hagin  subscrit  conveni  amb l’Ajuntament  de  
Parets del Vallès, per a l’adjudicació dels habitatges i l’establiment del dret de tempteig i  
retracta a favor de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En  aquestes  obres  junt  amb  l'assabentat  s’haurà  d’adjuntar  la  documentació  tècnica  
administrativa necessària en funció de les obres que es realitzin.

Les obres per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol actuació  
en al via pública del paviment o les voreres, es regularà exclusivament segons l'ordenança  
fiscal número 9.

S’ incorpora un apartat 3r. en l’ article 7t. que quedarà redactat com segueix:

3. S'estableix una bonificació del 90% a favor de les obres de rehabilitació d’edificis o  
habitatges,que  hagin  estat  qualificades  de  rehabilitació  protegida  i  les  construccions,  
obres i instal·lacions específiques per a l’adaptació d’edificis o d’habitatges existents de  
mes  de  10  anys  d’antiguitat,  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.

Es modifica l’article desè que quedarà redactat com segueix:

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte  
que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de  
la  declaració  responsable  o  comunicació  prèvia,  o  de  l’inici  de  la  construcció,  
instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el  
subjecte  passiu  haurà  de  declarar  la  base  del  pagament  a  compte,  determinar-ne  
l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 
2. El sol·licitant d'una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o  
comunicació prèvia per realitzar les construccions, instal·lacions o obres esmentades a  
l'article 2n d'aquesta Ordenança haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o  
juntament  amb  la  declaració  responsable  o  la  comunicació  prèvia,  el  projecte  i  el  
pressupost  d'execució  estimat.  Aquest  pressupost  haurà  d’estar  visat  pel  Col·legi  
Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se  
quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació  
prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte.
Es prendrà com a base el pressupost de referència, sense minoracions, resultant de  
l’aplicació dels mòduls vigents aprovats pel COAC, amb anterioritat a la sol·licitud de  
llicència o presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una  
modalitat que no s’hagi contemplat  als barems del COAC, la base del pagament a  
compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha  
d’estar  visat  prèviament  pel  Col·legi  Oficial  corresponent  quan  això  constitueixi  un  
requisit preceptiu.

 



 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà  
de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la  
declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa  
per l’activitat administrativa duta a terme. El termini  per a fer l’ingrés del  pagament  
provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de  
la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la  
comunicació prèvia.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada  
la  modificació  per  l’Ajuntament  els  subjectes  passius  hauran  de  presentar  una  
autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls  
establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de  
la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos  
realitzats  en autoliquidacions anteriors  referides a la  mateixa obra.  Si  no es poden  
aplicar  els  mòduls,  la  base  es calcularà  a  partir  del  pressupost  modificat  i  l’import  
diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos  
casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les  
autoliquidacions precedents.
6.Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada  
la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o  
obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es  
determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per  
pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un  
pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un  
requisit preceptiu.
7.Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes  
comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de  
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual  
podran  adjuntar  els  documents  que  considerin  oportuns  per  a  acreditar  el  cost  
consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i  obres  
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte  
seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres  
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les  
obres  que  s’hagi  establert  per  als  actes  subjectes  a  declaració  responsable  o  
comunicació prèvia.
8.En  base  a  la  declaració  a  què  es  refereix  l’apartat  anterior  o  d’ofici,  si  escau,  
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en  
el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà  
d’abonar-lo  en  els  terminis  establerts  a  l’article  62  de  la  Llei  general  tributària.  
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del  
deute  s’iniciarà  el  període  executiu,  que determinarà  l’exigència  dels  interessos de  
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general  
tributària.
10.La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de  
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
11. Per a totes aquelles obres en la via pública subjectes a la taxa per l’obertura de  
sondatges o rases en terrenys d’us públic i  qualsevol actuació en la via publica del  
paviment  o  de  les  voreres,  què  directament,  a  petició  de  l’interessat,  o  de  forma  
subsidiària, l’Ajuntament les acabi executant, els mòduls que s’estableixen a l’annex a  
la  present  ordenança  serviran per  determinar  la  liquidació  en concepte  de cost  de  
l’obra.

 



 

12. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’impost satisfet a compte de 
l’impost, per no haver iniciar o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a  
la qual es va fer el pagament, previ a la seva resolució requeriran de l'emissió d'un  
informe pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar  
l’acceptació  municipal  de la  renúncia  total  o  parcial  a  l’execució  de  la  construcció,  
instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a  
l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

9.-  Es  modifica TAXA  PER  L’OCUPACIÓ  DE  TERRENYS  D’US  PÚBLIC  AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
ESTÍNTOLS,  BASTIDES  I  ALTRES  INSTAL·LACIONS  ANÀLOGUES  (Ordenança 
núm. 10)

Es modifica l’article sisè que quedarà redactat com segueix:

La quota a 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 de qualsevol vehicle de transport que  
comportin restricció o tall del trànsit rodat o de vianants:

Euros
a) Per ocupació sense tancament de vial, , per cada hora o fracció i unitat  

de vehicle, les dues (2) primeres hores
31,80

 
b) Per ocupació sense tancament de vial, per cada hora o fracció i unitat  

de vehicle, superior a les dues (2) primeres hores
        15,90

 
c) Per ocupació i tancament del vial, sense presència de Policia Local per  

hora o fracció, les dues (2) primeres hores
106,10

d) Per ocupació i tancament del vial, sense presència de Policia Local per  
hora o fracció, superior a les dues (2) primeres hores 53,05

e) Per ocupació i tancament del vial, amb presència d’un agent de Policia  
Local, per hora o fracció, les dues (2) primeres hores

159,10

f) Per ocupació i tancament del vial, amb presència d’un agent de Policia  
Local, per hora o fracció, superior a les dues (2) primeres hores

79,55

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 Policia Municipal. L'ocupació de via  
pública  en  general,  amb  o  sense  tall  de  carrer,  requereix  d'autorització  municipal  dels  
Serveis Tècnics, que s'haurà de sol.licitar adjuntant plànol de delimitació de l'ocupació o tall  
previst.

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. 95,50

 



 

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.

La instal·lació de grues torre fixes pot ésser sobre la via pública en aquells casos en què  
resti assegurat el trànsit amb 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, elevadors, generadors mòbils, maquinària d'obra i anàlegs, així com zones de calçada  
i estacionament que es tinguin que modificar o anular provisionalment per no interrompre  
la circulació de vehicles:

1. Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d'obres que no  
garanteixi el pas mínim per vorera establert, per dia o fracció 1,90
2. Per cada m2 de via pública ocupada i/o celada per ús d’obres que  
garanteixi el pas mínim pre vorera establert, per dia o fracció 1,10
3. Ocupació de via pública per obres dels apartats 3.2, 3,3, 3,4, 3,5  de  
l’OF 23

En  aquestes  obres  l'ocupació  de  la  via  pública  tindrà  un  termini  
màxim de 60 dies habils per façana d'intervenció des de l'inici de  
l'ocupació,  i  excepte en situacions tècnicament justificades,  caldrà  
garantir el pas dels vianants per la vorera.

Gratuïta

4    Per unitat de sacs de runa, per dia o fracció  
5,30

5   Per unitat de contenidor fins a 6 m3, sils, generadors, plataforma de  
transport fixa o mòbil o similar per setmana o fracció. (dilluns a divendres) 31,80
6   Per unitat de contenidor fins a 6 m3, sils, generadors, plataforma de  
transport fixa o mòbil o similar (per dia en cap de setmana). 15,90
7    Per unitat de contenidor de més de 6 m3 per setmana o fracció.

58,30
8    Per unitat de contenidor de més de 6 m3 (per dia en cap de setmana).

15,90

La ocupació  de via  pública  requereix  autorització  municipal  dels  serveis  tècnics,  que  
s'haurà de sol·licitar adjuntant plànol de delimitació de la ocupació prevista.

Qualsevol  element  que  es  faci  servir  com  a  mitjà  auxiliar  (bastides,  elevadors,  
plataformes mòbils  o amb cistella)  per  intervencions a façanes dels edificis  requereix  
llicència d’ocupació de via pública. 

En qualsevol cas, caldrà establir les mesures alternatives necessàries per garantir el pas  
de vianants amb una amplada mínima de 0,80 m, preferentment en la vorera objecte de  
l'ocupació.

En el cas que l’ocupació es realitzi sense la corresponent autorització o fora del termini 
d’autorització s'aplicarà un gravamen de la tarifa d’un 25%

10.-Es modifica  ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

 



 

DELS  SERVEIS  D’ENSENYAMENTS  ESPECIALS  EN  ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS (Ordenança núm. 27)

Es modifica el punt ú l’article sisè que quedarà redactat com segueix:

La quota tributària  es determina en funció de la  tipologia de serveis  d’ensenyaments  
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. A aquest efecte s'han d’aplicar les tarifes  
següents: 

Nom programa i dedicació 
setmanal 

Residents 
Euros/mes 

No residents 
Euros/mes 

Iniciació musical 
(60'/setmanals) 

30,9 € 38,62 € 

Iniciació musical 
(90'/setmanals) 

40,67 € 50,84 € 

Programa bàsic (classe en 
grup 90' + instrument col·lectiu 
45') 

54,35 € 67,93 € 

Programa bàsic (classe en 
grup 90' + instrument individual  
30') 

62,59 € 78,23 € 

Programa aprofundiment 
(classe en grup 120' + 
instrument individual 30') 

68,77 € 85,96 € 

Programa avançat (instrument 
30' individual) 

44,83 € 56,04 € 

Adult instrument col·lectiu (45') 39,68 € 49,60 € 
2n instrument (30') 41,90 € 52,37 € 
Coral infantil (45') 15 € 23,19 €
Música per adults (60') 30,9 € 38,62 € 
Coral adults 10 € 18,19 €

11.-  Es  modifica  ORDENANÇA REGULADORA DE LA  TAXA PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES 
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE 
DOMINI  PÚBLIC  LOCAL  I  LES  RESERVES  DE  VIA PÚBLICA  PER  A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA (ORDENANÇA NÚM. 11).

Es modifica Article 6è.- Beneficis fiscals,  en el  següent sentit:

Es modifica la tarifa tercera,  quarta i sisèna i quedaran redactades en el següent 
sentit:

Tarifa tercera.- RESERVA D'APARCAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.

Reserva  d'espai  o  aparcament  amb  horari  limitat  per  comerços  per  a  la  càrrega  i  
descàrrega de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de 9 a 14 h.

L’atorgament d’aquestes reserves és discreccional i haurà d’estar justificat, entre d’altres,  
per  l’inexistència  a  l’entorn  pròxim  del  local  comercial,  de  reserves  d’estacionament  

 



 

col·lectives per a càrrega i descàrrega. 

Euros

Fins a 3 metres lineals per any o fracció 
46,68

Per cada metre suplementari i any o fracció 
11,35

Reserva d'espai o aparcament amb horari limitat per a les activitats relacionades amb la  
construcció (execució d’obres de nova planta o gran rehabilitació), no locals comercials  
d’oficis de la construcció i instal·lacions; de dilluns a divendres de 8 a 20 h, i dissabtes de  
9 a 14 h, sense que dita reserva impliqui l’ocupació de la via pública amb materials de  
construcció, runes, contenidors, sacs o d’altres instal·lacions anàlogues subjectes a la  
taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 10.

Euros

Fins a 3 metres lineals per mes o fracció 46,68

Per cada metre suplementari i mes o fracció 11,35

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

Lliurament de placa permanent o de reserva d’espai, per nova implantació, reposició  
o pèrdua 11,30

La col·locació i el manteniment de la placa de gual anirà a càrrec del titular del gual.

Tarifa sisena.- RESERVA D’ESTACIONAMENT DELS VEHICLES DE PERSONES AMB  
DISCAPACITAT I MOBILITAT REDUÏDA

La  reserva  d’estacionament  personalitzada  propera  al  seu  domicili  o  lloc  de  treball,  
s’ubicarà el més proper possible del domicili, excepte en el cas que es tracti de residents  
en zones d’illes de vianants, carrers sense estacionament en superfície o en zones amb  
circulació limitada, en que s’ubicaran fora de les zones excloses.

Ho poden demanar per domicili habitual i permanent, i per lloc de treball les següents  
persones: 

- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a  
"Titular conductor/a", (atorgada per la Generalitat de Catalunya).

- Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a  
"Titular no conductor/a", quan tenint mobilitat reduïda, el titular sigui menor de 18  
anys,  o si  és més gran,  tingui un grau de discapacitat  igual o superior al  65%,  
d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002. 

En  cas  que  l’interessat  discapacitat  sigui  propietari,  o  estigui  empadronat  en  un  

 



 

emplaçament i  aquell  disposi  d’una plaça d’aparcament en zona comunitària,  garatge  
particular o pati de parcel·la amb superfície suficient per la maniobra i estacionament del  
vehicle,  la  reserva  no  serà  autoritzable,  llevat  que  no  compelixi  la  legislació  
d’accessibilitat.

En el cas de reserves per titulars no conductor/a, tant la persona titular no conductora  
com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzat a utilitzar la reserva, hauran  
d’estar empadronats en el domicili del que es demana la reserva. 

Les persones amb discapacitat visual titular de la targeta d’aparcament no conductors  
que no tinguin mobilitat reduïda, no tenen dret a la reserva d’aparcament.

Les  reserves  per  llocs  de  treball,  només  seran  autoritzables  en  cas  de  ser  titular  
conductor/a discapacitat. Seran autoritzables en el supòsit que l’empresa no disposi de  
llocs d’estacionament per treballadors/treballadores amb discapacitat  i  la  seva durada  
vindrà condicionada a la duració del contracte de treball.

El termini de la llicència serà d'un any. (La primera vegada que es tramiti, el termini es  
donarà  pel  temps  que  resti  per  a  la  finalització  de  l’any  natural).  Aquest  termini  es  
prorrogarà automàticament si persisteixen les condicions que varen motivar l'atorgament.

En cas d'aprovació de la sol·licitud, la llicència és gratuïta. 

Quan no sigui necessària la reserva, el sol·licitant haurà de notificar-ho per tal de procedir  
a la desenyalització de la reserva. Si no es fa aquesta notificació en el i l’administració  
detecta  el  no  ús  de  l’espai  procedirà  a  realitzar  els  treballs  d’ofici  i  les  despeses  
generades es liquidarà a l’usuari el pressupost de l'actuació

12.- Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
(ORDENANÇA NÚM. 12).

Es modifica el punt dos de l’article 5è.- Beneficis fiscals,  en el  següent sentit:

2.  L'aprofitament  especial  del  domini  públic  local  per  l'ocupació  amb taules i  cadires  
vinculades a un establiment públic degudament autoritzat, gaudiran d'una bonificació del  
50% de la taxa que els correspongui d'acord amb les tarifes aplicables excepte:

- En període de Festa Major en el àmbit del carrer Raval, Plaça de la Vila, Major, Mossèn  
Pere Batlle, Víctor Català, Aragó, Salvador Espriu, Francesc Macià, passatge Joan Miró i  
Avda Catalunya entre Aragó i Sant Antoni.

- així com el període d’hivern en tota la vila.

Es modifica l’article 6è.- Quota tributària,  en el  següent sentit:

SOBRE LES SOL·LICITUDS

a)La instal·lació de taules i  cadires en espai  públic  s’autoritza en el  període de temps  
d'establert per l’Ordenança de Convivència Ciutadana. 

L'Ajuntament  podrà,  motivadament,  ampliar  o reduir  aquest  termini  establert  quan les  
circumstàncies ho determinin i d’acord amb els següents requisits:

1) L’ampliació del termini es correspon amb els mesos d’horari oficial d’hivern de  
l’any.

 



 

2)La ocupació permesa en el termini d’aquesta ampliació és limitarà a un màxim de  
16 m2.

3) L’autorització es sol·licitarà per tot el període d’ampliació.

Es determinen dues temporades, d’estiu i d’hivern:

Temporada d’estiu: de l'1 d'abril al 31 d’octubre.

Temporada d’hivern:  de l’1  de  gener  al  31  de  març,  i  de  l'1  de  novembre  al  31  de  
desembre.

b) Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant  
el període establert, a excepció del període de Festa Major dins l’àmbit de la plaça de la  
Vila  i  el  carrer  del  Raval,  Major,  Mossèn Pere  Batlle,  Víctor  Català,  Aragó,  Salvador  
Espriu, Francesc Macià, passatge Joan Miró i Avda Catalunya entre Aragó i Sant Antoni  
han de formalitzar la sol·licitud abans del dia 1 de març de cada any, en la qual han  
d’indicar el  termini  de temps en què l’espai romandrà ocupat i  els m² d’ocupació i  el  
número de taules que s’hi instal·laran. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar plànol  
de la superfície sol·licitada amb indicació d’elements de mobiliari  urbà, arbres, guals i  
passos de vianants.

c) 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,  Major,  Mossèn Pere Batlle,  Víctor  
Català, Aragó, Salvador Espriu, Francesc Macià, passatge Joan Miró i Avda Catalunya  
entre Aragó i Sant Antoni en el període de Festa Major, han de formalitzar la sol·licitud  
abans del  dia  1 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, Major, Mossèn  
Pere Batlle, Víctor Català, Aragó, Salvador Espriu, Francesc Macià, passatge  
Joan Miró i Avda Catalunya entre Aragó i Sant Antoni. Per m2 i dia.

0,53 €

b) Els dies de celebració de la Festa Major, en els àmbits de la plaça de la Vila i  
del carrer del Raval Major, Mossèn Pere Batlle, Víctor Català, Aragó, Salvador  
Espriu, Francesc Macià, passatge Joan Miró i Avda Catalunya entre Aragó i  
Sant Antoni. Per m2, i dia

0,67€

c) Tarifa  mensual  per  la  instal·lació  de  fins  a  quatre  taules  en  els  terminis  
ampliats durant els mesos d’horari oficial d’hivern. 

10,00€/ mes

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

En cas d’haver una ocupació de la via pública més enllà de la superfície autoritzada, es farà  
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 per part de l’Administració, i per atorgar-la, s’ha de tenir en compte:

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

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

c) Que no produeixi, per l’activitat sol·licitada, molèsties per al conjunt dels veïns.

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 aquelles  
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,  
aquestes no 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 caldrà  
que quedi totalment desocupat, lliure i en perfectes condicions higienicosanitàries i de  
neteja.

f) No  acomplir  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

1. Si  el  nombre  de  metres  quadrats  de  l’aprofitament  no  és  sencer,  
s’arrodoneix per excés per obtenir la superfície ocupada.

2. 2.  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.

13.-  Es   modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, 
TAULES  INFORMATIVES,  TALLERS,  ACTES  DEL  TEIXIT  COMERCIAL, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS 
EN  TERRENYS  D’ÚS  PÚBLIC  I  INDÚSTRIES  DEL  CARRER  I  AMBULANTS  I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC (ORDENANÇA NÚM. 14).

S’afegeix un punt tercer en l’article 5è.- Beneficis fiscals,  en el  següent sentit:

3.L'aprofitament especial del domini públic local en els casos que regula aquesta ordenança  
en el seu epígraf 1, en el supòsit que no sigui Festa Major gaudiran d'una bonificació del  
50% de la taxa que els correspongui d'acord amb la tarifa aplicable. 

 



 

Es modifica l’epígraf 1 de l’article 6è Quota tributaria, en el següent sentit: 

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

1. Tarifa mínima:

 Tarifa mínima per dia durant tot l’any (excepte Festa Major) 11,00 €

 Tarifa mínima per al període de Festa Major d’estiu 42,00 €

2. A més, per m² o fracció i dia durant la Festa Major:
a) Parades de venda, tirs, tómboles, rifes ràpides i anàlegs 1,26 €
b) Bars, degustacions, xurreries, venda de patates i anàlegs 1,14 €
c) Aparells de moviment, autos de xoc, “babys”, “llagostes”, voladors i  

anàlegs
0,63 €

d) Circs 0,16 €
3. A més, caldrà deixar una fiança:

- Per a cada atracció (excepte parades de venda) 270,00 €

- Per a circs 618,00 €

La fiança es cobrarà en efectiu en el moment de la sol·licitud i/o 
repartiment del terreny i serà retornada un cop desmuntada l’atracció, 
prèvia comprovació dels serveis municipals de què l’espai i el mobiliari 
urbà estan nets i no han patit cap desperfecte.

En cas negatiu, les despeses ocasionades per la reposició o reparació 
aniran a càrrec de l’esmentada fiança, sens perjudici que l’Ajuntament 
consideri oportú emprendre altre tipus d’accions que puguin 
correspondre.

Només s’autoritzarà la instal·lació d’una caravana-habitatge per a 
cadascuna de les atraccions instal·lades.

S’afegeixen els epígrafs setè i vuitè, en el següent sentit:

EPIGRAF 7:

Estàtues  humanes,  globoflèxia,  pallassos,  malabaristes,  músics,  dibuixants,  pintors,  
ballarins i similars que no cobrin pels serveis i a més demanin la voluntat als vianants

1. Ocupació de la via pública gratuït

EPÍGRAF 8: 

Actes  i  celebracions  (dinars,  sopars,  ...)  de  grups  de  veïnat  o  associacions  de  veïns,  
coincidint amb revetlles i festes populars o locals del municipi, que no suposin cap mena  
d'acció de venda al carrer; amb ocupació i tancament de la via pública amb taules i cadires,  
preferentment davant de les seves propietats.
 
Aquestes autoritzacions resten condicionades però, a l'aprovació prèvia de l'acte, per part  
de la Regidoria competent.

1. Ocupació de la via pública per actes i celebracions veïnals gratuït

 



 

14.- Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS. RECOLLIDA SELECTIVA, ORGÀNICA, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (ORDENANÇA NÚM. 16).

Es modifica l’epígraf 2 de l’article 12è Quota tributaria, en el següent sentit: 

Epígraf segon. Establiments d’alimentació Euros
 Supermercats, economats i cooperatives 143,22

 Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
143,22

 Peixateries, carnisseries i semblants 95,80

 Parades del mercats municipals  

De 0 a 6 metres lineals no alimentari__________________ 
De 0 a 6 metres lineals alimentari______________
De 0- 6 a 12 metres lineals no alimentaris _________   
De 0 -6  a 12 metres lineals alimentari____________  
Mes de 12 metres lineals no alimentari__________  
Mes de 12 metres lineals alimentari_________  

En cas de parada dilluns i dimecres, la segona parada gaudirà d’una  
reducció del 50%

 17,50
25,00
30,00
40,00
45,00
55,00

15.- Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE 
SERVEIS  EN  CEMENTIRIS  LOCALS,  CONDUCCIÓ  DE  CADÀVERS  I  ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL (ORDENANÇA NÚM. 17).

Es modifica el punt ú de l’article 5è Beneficis fiscals, en el següent sentit: 

1.Quan el subjecte passiu sigui una entitat o associació sense ànim de lucre registrada  
en el Registre municipal d’Entitats de Parets del Vallés gaudirà d’una bonificació del  
25% de les quotes, excepte les taxes 1 i 2.

Es modifica l’article 6. Quota tributària, en el següent sentit:

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) 726,15

Un nínxol (difunt no figura al padró) 1.452,30

Un columbari (difunt figura  al padró) 453,20

 



 

Un columbari (difunt no figura  al padró) 911,55

Segones i següents concessions

Un nínxol (difunt figura al padró) 484,10

Un nínxol (difunt no figura al padró) 1.091,80

Un columbari (difunt figura  al padró) 365,65

Un columbari (difunt no figura  al padró) 798,25

2. LLOGUER
Tan sols es concedeix en nínxols de segona concessió:

Tres anys 216,30

Sis anys 314,15

Deu anys 731,30

3. ALTRES SERVEIS
Drets administratius d’expedició del títol 36,40

Drets d’obertura i tancament per treure o dipositar les despulles humanes 
d’un nínxol

36,39

Drets d’obertura i tancament d’un columbari 21,96

Despeses d’inhumació 146,19

Despeses de reducció de restes 60,47

Drets d’enterrament 60,47

Instal·lació de làpides nínxol 55,00

Instal·lació de làpida columbari 25,00

4. SERVEI DE MANTENIMENT

Taxa anual de conservació per nínxol, (concessió o lloguer) 23,98

Taxa anual de conservació per columbari 12,31

5. SERVEI D’ÚS DEL VETLLADOR PER A LES DESPULLES
 6 hores 130,00

           12 hores 228,00

24 hores 360,00

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. Quan  l’import  de la  depreciació del nínxol sigui inferior  a les despeses d’obertura i  
tancament del nínxol i/o d’altres despeses que procedeixin, s’aplicarà el cost zero per tal  
de facilitar  al  propietari  la  rescissió  del  nínxol  i  per  augmentar  la  reserva  de nínxols  
disponibles al cementiri.  

3. En situacions d’escassa capacitat econòmica o d’absoluta impossibilitat econòmica per  
a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis reduïts un 50% o gratuïtament, 
amb l’informe previ de Serveis Socials de l’Ajuntament.

16.- Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (ORDENANÇA NÚM. 21).

S’afegeixen els punts 12 i 13 de l’epígraf tercer de l’article 6è Quota tributaria, en el 
següent sentit: 

3.12 Informe tècnic, amb inspecció, de les condicions d’habitabilitat d’habitatges 
referits a reagrupament familiar d’estrangers 

GRATUÏT

3.13 Informe tècnic, sense inspecció, de les condicions d’habitabilitat d’habitatges 
referits a reagrupament familiar d’estrangers.

GRATUÏT

17.- Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA 
DE GOSSOS I GATS (ORDENANÇA NÚM. 25).

Es modifica l’article 4. Tarifes, en el següent sentit:

Les tarifes que cal aplicar són les següents:

Euros
1. Recollida i custòdia de gats o gossos amb xip 128,00
2. Recollida i custòdia de gats o gossos sense xip:
  a) Per la recollida de l’animal    160,00
  b) Per la desparatització i vacunacuió 27,00
  c) Per la identificació amb el xip 69,00
3. Recollida i custòdia de gats o gossos sense la intervenció de  
l’empresa concessionària (recollida en dependències municipals)

50,00

4. Recollida gos o gat mort (inclou inciniració) 150,00   
5. Increment per servei nocturn (de 21 a 7 hores) 50,00  
6. Increment per servei festiu 50,00  
7. Estada en residència    8,49 per dia 
8. Alta inscripció en el cens d’animals de companyia
     a. Amb prova d’ADN sanguínea
     b. Sense prova d’ADN sanguínea

45,00
10,00

9. Llicència per tinença d’animals perillosos   18,00   
10. Renovació llicència per tinença d’animals perillosos. 3,70
11. Reexpedició de xapa identificativa 3,00

 



 

Es canvia l’article 5è Beneficis fiscals en el següent sentit i l’article 5è passarà a ser 
l’article 6è: 

Es concedeix una bonificació d’un 100% de les taxes a favor dels propietaris dels animals  
de companyia que realitzin la inscripció en el cens i la llicència per la tinença d’animals  
perillosos durant les campanyes que es duguin a terme per l’Ajuntament.

18.-  Es  modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEI D’ESCOLES BRESSOL. (Ordenança núm. 19)

S’afegeix el següent apartat en  l’Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés, en el següent 
sentit: 

- S’admetrà, com a mitjà de pagament, els xecs o altres tipus de vals o tiquets emesos  
per les empreses amb les quals l’Ajuntament hagi signat contracte o conveni.

19.-Es  modifica ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA  TAXA  PER 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. (Ordenança núm. 18)

Es modifica l’Article 7. Règim de declaració i d’ingrés que quedarà redactat com segueix:

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera s’exigirà en règim de liquidació i es farà 
l’ingrés corresponent.

2. La taxa per conservació de comptadors es practicarà trimestralment aplicant la tarifa  
segona i s’haurà de pagar per domiciliació bancària.

3. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els  
consums les quanties que en la tarifa primera es contenen.

La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Pel  
cas de les tarifes dels industrials la liquidació s'efectuarà mensualment igualment per  
domiciliació bancària.

20.-Es modifica ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL LLOGUER DE 
SALES, TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ANÀLEGS. (ORDENANÇA NÚM. 28).

Es modifica l’ article 4  Quota tributària que quedarà redactat com segueix :

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

1. Lloguer de sales, salons públics, teatres i altres anàlegs llevat del teatre Can Rajoler:
Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores) 43,00 €

 



 

Entitats  sense  afany  de  lucre  del  municipi,  grups  municipals  amb  
representació al Consistori, partits polítics amb seu a Parets, empreses  
membres del Consell Industrial o empreses col·laboradores del Servei  
Local d’Ocupació de Parets

0,00 €

Si es vol  utilitzar l'equipament tècnic i  audiovisual,  el subjecte passiu  
haurà de contractar el tècnic professional i el personal addicional que  
l'Ajuntament,  en  funció  de  l’acte,  determini  i  fer-se  càrrec  de  les  
despeses que se'n derivin.

2. Lloguer del teatre Can Rajoler:
a) Tarifa per hora o fracció (mínim de 2 hores)

(Inclou l’equipament de so i llum de la sala, un tècnic i un conserge)
213,00€

b) A més, per cada activitat.
(Inclou adequació i neteja de la sala)

171,00 €

c) Personal addicional (mínim de 3 hores), per hora i persona:
Personal:  tècnic  d’escena,  càrrega  i  descàrrega,  hostessa,  taquilla,  
control d’accessos, neteja, etc. (lligat al lloguer de la sala).

27,00 €

d) Entitats  sense  afany  de  lucre  del  municipi,  grups  municipals  amb  
representació al Consistori, partits polítics amb seu a Parets, empreses  
membres del Consell Industrial o empreses col·laboradores del Servei  
Local d’Ocupació de Parets
(Inclou adequació i neteja de la sala)

0,00 €

Si  s’aplica  la  tarifa  “d”  serà  necessari  que  el  partit  polític  o  l’entitat  
sol·licitant  es  faci  càrrec  de  les  despeses  de  contractació  del  tècnic  
professional  i  del  personal  addicional  que  l'Ajuntament,  en funció  de  
l’acte, determini i fer-se càrrec de les despeses que se'n derivin.

3. Lloguer de sales, salons públics, teatres i d’altres anàlegs i/o els seus espais exteriors a  
excepció del Teatre Can Rajoler, per a fer la cerimònia de casament:
a. Tarifa per celebració 150,00 €
   b.  Tarifa  per  celebració  quan  els  dos  o  un  dels  nuvis  estiguin  
empadronat a Parets

Gratuït

Les tarifes núm. 1 i 2 s’aplicaran per 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 regularà per conveni específic en cada cas.
4. Per l’ús dels sanitaris Parc de la Linera, escoles de fora de Parets 20,00 €
5. Per  la  cessió  d’ús  temporal  dels  habitatges  socials  d’emergència  

propietat de l’Ajuntament, relacionats amb la inclusió de persones amb  
especials necessitats d’atenció, a partir del segon mes, de data a data.

Prèvi informe dels Serveis Socials, es podrà obtenir una reducció en la  
quota  de  fins  al  100%  en  aplicació  dels  criteris  socio-econòmics  
aprovats per l’Ajuntament. 

60,00 €/mes 

21.-  Es   modifica ORDENANÇA  REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER 
PUBLICITAT ALS MITJANS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ.

Es modifica l’ ANNEX DE TARIFES que quedarà redactat com segueix:

ANNEX DE TARIFES
MODALITAT 1: BUTLLETÍ MUNICIPAL PARETS AL DIA

 



 

ESPAI MIDA
MENSUAL SEMESTRAL 

(preu mensual)
ANUAL
(preu mensual)

Mig faldó 136,5 x 100 65 58,50 49,73
Faldó 280 x 100 112 100,80 85,68
1/4 pàgina 136,5 x 179 112 100,80 85,68
1/2 pàgina 280 x 179 224 201,60 171,36
1 pàgina 280 x 367 448 403,2 342,72
Guia comercial 55 x 88,6 - - 20

*Els  preus que s’especifiquen en les tarifes corresponen a una única inserció  segons  
periodicitat de contractació: mensual, semestral o anual.  

*Si el disseny gràfic dels anuncis de tamany ¼ pàgina, ½ pàgina i 1 pàgina va a càrrec de  
l’Ajuntament de Parets o de l’empresa gestora del servei de publicitat, el preu per anunci  
dissenyat tindrà un increment del 10% sobre la tarifa. 

En el cas que es contractin anuncis de manera semestral o anual, si es manté el mateix  
disseny, només s’aplicarà el percentatge en una única inserció. 

*Als  anuncis  de tamany mig  faldó,  faldó  i  guia  comercial  no  s’aplicarà  cap  increment  
addicional de disseny gràfic.

MODALITAT 2: RÀDIO MUNICIPAL

ESPAI EMISSIONS
 / DIA

MENSUAL SEMESTRAL
(preu mensual)

ANUAL
(preu mensual)

Falca 20 a 30 segons 3 81,9 73,71 62,65
Falca 30 a 40 segons 3 97,64 87,88 74,69
Patrocini 3 46,23 41,61 35,37

ESPAI MENSUAL SEMESTRAL ANUAL
Banner web RAP107 93 83,70 71,15
Banner web si s'insereix falca 206 185,40 157,59

*Els preus que s’especifiquen en les tarifes corresponen a una única mensualitat segons  
periodicitat de contractació: mensual, semestral o anual.  

MODALITAT 3: PANTALLES INFORMATIVES I TANQUES PUBLICITÀRIES

ESPAI
EMISSION
S / DIA

MENSUAL SEMESTRAL
(preu mensual)

ANUAL
(preu mensual)

Pantalles informatives 10 155 139,50 118,58
Tanques publicitàries - - - 200

*Els preus que s’especifiquen en les tarifes corresponen a una única mensualitat segons  
periodicitat de contractació: mensual, semestral o anual.  

CAMPANYES PROMOCIONALS

 



 

El  servei  de Comunicació  podrà determinar  períodes  de  campanyes promocionals  al  
voltant d’esdeveniments concrets que puguin beneficiar el foment i la projecció del comerç  
local de Parets del Vallès. 
Els  espais  publicitaris  que  es  contractin  en  els  períodes  establerts  com a  campanya  
promocional, que sempre seran prèviament anunciats a través dels mitjans municipals i  
per part de l’empresa que gestioni el servei de publicitat, obtindran una bonificació del 30%  
sobre el preu mensual de tarifa en el període inclòs en campanya promocional, sense que  
sigui acumulable a les reduccions que ja s’apliquen al preu de les campanyes semestrals i  
anuals. 
Les campanyes promocionals estan subjectes a ser ampliades o modificades pel servei de  
Comunicació de l'Ajuntament de Parets.

Segon. APROVAR la delegació a la Junta de Govern de l’establiment i fixació dels 
preus públics. 

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
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.

7.  Aprovar,  si  escau,  la  modificació  de  crèdit  35/2015  en  la  modalitat  de 
suplement finançat amb baixa de crèdit (Exp. 4609/2015).

La  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Paola  Gratacós,  proposa  aprovar  inicialment 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 035/2015/SUP del Pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit. Comentar que hi ha 
un canvi d'imputació de la despesa de partides per un error material, per un valor de 
35.000 €.

Hi ha ajuts per un valor de 4.000 € i els ajuts als treballadors de Valeo per un import de 
1.000 €, que són acords aprovats per tot el consistori.

Com a  valors  importants,  destaca  l'aportació  al  Consorci  Teledigital  Mollet  per  un 
import de 63.352,62 €, corresponent al segon semestre de 2015.

El servei de subministrament d'aigua de l'Ajuntament per un valor de 50.000 €. Es 
tracta d'un canvi de criteri comptable, que es compensa amb l'apremi de cobrança.

Les altres partides tracten de disminucions per  realitzar els  pagaments que ha dit 
abans.

També està el tema de les OPAS, amb 19.207,67 € i el Consorci Teledigital Mollet 
arran d'un sentència judicial.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, exposo que el meu grup 
vol denunciar una mica o lamentar que em sembla insuficient la informació que se'ns 
presenta dintre de la Memòria, i com a pregunta i detall el concepte de condicionament 

 



 

d'edificis  i  altres construccions ens agradaria  saber  específicament  a  quines altres 
construccions i a quin condicionament d'edificis es destinaran els 35.000 €.

El  portaveu d'Ara  Parets-ERC el  senyor Jordi  Seguer,  exposa que el  seu grup no 
donarà suport  a la modificació de crèdit  que planteja el  govern del  PSC-PSOE en 
aquesta sessió plenària d'avui.

Estem parlant d'una modificació de més de 173.000 €, que han decidit  finançar de 
baixes de crèdit.

D'entrada  els  agraint  que  a  diferència  de  la  modificació  del  mes  de  juliol  hagin 
presentat aquesta proposta, amb una Memòria, tot i que aquesta no és gaire detallada 
i trobem a faltar més informació.

Em sembla  bé que l'Ajuntament  corregeixi  per  exemple  l'error  comès en anteriors 
modificacions  de  la  partida  de  condicionament  d'edificis  i  altres  construccions  de 
35.000 € i que la imputi al capítol VI d'inversions.

També  trobem  correcte  que  es  facin  les  gestions  necessàries  per  tal  que  siguin 
possibles les quantitats econòmiques aprovades per tots els grups polítics municipals 
en aquest Ple i que es destinaran a la població refugiada de Síria o als treballadors de 
l'empresa Valeo de Martorelles. No estem d'acord amb el suplement de partides de 
63.352,60 €  que el  govern  Socialista  pretén destinar  com a aportació  al  Consorci 
Teledigital  Mollet,  en el  canal  públic de televisió Vallès Visió.  Aquest  suplement de 
partida cal afegir-hi una OPA, una factura pendent encara del 2014, de 19.207,67 €. És 
a dir ara paguem una factura més de Vallès Visió d'un exercici comptable en teoria 
tancat.

Si sumem totes les aportacions del 2015 a Vallès Visió veurem com la partida inicial de 
63.000 € s'ha incrementat  un 130%. Hi  haurem destinat  a aquest  canal  públic  de 
televisió més de 146.000 € aquest any.

Repassant les xifres veurem com en els últims 4 anys el seu govern ha destinat més 
de 600.000 € a aquest mitjà de comunicació, un xifra desmesurada pel servei que 
presta la televisió, i que des d'Ara Parets-ERC hem qualificat de partidista i poc plural.

En la Comissió Informativa, el govern van explicar que la factura pendent de Vallès 
Visió podria estar relacionada amb la liquidació de l'IVA d'exercicis anteriors, però en la 
Memòria no veiem cap document del Consorci Teledigital Mollet, ni cap requeriment 
del Ministeri  d'Hisenda. Entenem que el  pagament de l'IVA podria estar justificat fa 
alguns anys quan es va produir un canvi de criteri a l'hora de determinar quins eren els 
conceptes  que  es  podien  desgravar.  Ara  bé,  ja  portem  uns  quants  anys  que 
sistemàticament el  seu govern paga factures addicionals d'IVA de Vallès Visió i  les 
quantitats han estat molt elevades.

Al juliol passat el nostre grup polític ja va demanar a través d'una moció la sortida del 
Consorci Teledigital Mollet per diferents raons. Per una banda no compartim el model 
públic actual gestionat per una productora privada que vol obtenir benefici econòmic 
de la seva gestió.

Des de fa mesos hem denunciat la línia informativa d'aquest canal públic que censura 
tot allò que no agrada al govern de Parets i en concret als partits de l'oposició. Per  
exemple no trobem lògic que en els últim 4 mesos l'alcalde Sergi Mingote se li hagi  
entrevistat al plató en 4 ocasions en el programa d'entrevistes i debats i que la resta 
dels grups de l'oposició no hem pogut participar.

 



 

I què dir del tractament informatiu de la passada campanya electoral de les cròniques 
dels plens municipals o actes que convoquem vull dir partits polítics com el nostre. El 
passat 16 d'octubre Vallès Visió va ser l'únic mitjà que no va assistir als homenatges 
als alcaldes regidors republicans de Parets represaliats pel franquisme. Una falta de 
sensibilitat cap a aquests servidors públics i les seves famílies.

Vull recordar que arran del debat que es va produir en la discussió de la moció del 16  
de  juliol,  l'alcalde  es  va  comprometre  a  facilitar  la  xifra  final  del  que li  costaria  a 
l'Ajuntament de Parets la sortida del Consorci Teledigital Mollet. Han passat gairebé 4 
mesos i continuem sense tenir aquestes dades i mentrestant el seu govern avui es 
dedica a aprovar més aportacions per Vallès Visió. La d'avui puja gairebé 83.000 €. No 
creu que hi ha necessitats més urgents al nostre poble que la seva televisió?

Sí,  diem la  seva  perquè acostuma a  ser  vostè  el  centre  d'atenció  de les notícies 
d'aquest canal públic. Per transparència estaria bé que l'alcalde ens donés a conèixer 
les xifres.

També li volem aclarir que Ara Parets-ERC no vol tancar Vallès Visió, mai hem dit que 
vulguem tancar-la. Nosaltres hem demanat la sortida del Consorci perquè no tenim 
cap mena de confiança en les persones que estan al  capdavant,  ja  que sabem a 
quines ordres obeeixen.

Apostarem per una televisió, quan aquesta realment sigui pública i plural i ofereixi un 
servei de qualitat, aspecte que ara mateix no existeix. La televisió podria ser molt més 
austera amb una gestió directa, però el seu partit mai s'ha plantejat un canvi de model 
perquè amb el sistema actual ja la tenen sota el seu control polític.

En altres ocasions li hem dit que si vol una televisió per a vostè, pagui-la amb els seus 
diners o amb els del seu partit, però no amb els diners dels paretans i les paretanes.

Respecte  a  l'orientació  del  vot  d'aquest  punt  ens  agradaria  poder  votar  a  favor 
especialment perquè s'inclouen les partides destinades als refugiats de Síria i  dels 
treballadors de Valeo i per això els demanem que la votació de la modificació es faci 
desglossada i que retirin d'aquest apartat l'aportació al Consorci Teledigital Mollet i si 
fos així nosaltres votaríem naturalment a favor, sinó és el cas el vot d'Ara Parets-ERC 
serà en contra.

La  portaveu  del  NOPP,  la  senyora  Rosa  Martí,  indica  que és  una modificació  del 
pressupost  de  173.000  €.  És  una  modificació  interna,  i  és  una  quantitat  no  gaire 
elevada, però sí que conceptualment té la seva importància.

En  primer  lloc  ens  fixarem  en  el  tema  de  les  baixes.  Es  produeixen  baixes  de 
manteniment i  d'instal·lació de climatització de 35.000 € i  també baixa en estudis i 
treballs tècnics en 11.900 €. Dos conceptes que al nostre entendre s'hauria de valorar 
si procedeix o no la baixa, atès que alguna instal·lació municipal té molts problemes 
tècnics com la pista de Can Butjosa, per aquest motiu no entenem bé perquè es dóna 
de baixa  quan es podrien destinar  els diners a resoldre  un problema que existeix 
puntualment. No veiem gaire encertat i adequades les baixes.

Sí que són encertades l'apremi de cobrança, els interessos, que han disminuït. Tot això 
està bé, però els dos conceptes respecte a les baixes no els valorem positivament.

Respecte al  tema dels suplements de crèdit,  la  part  que s'incrementa,  estem molt 
d'acord que s'hagin inclòs els ajuts als refugiats i els ajuts a Valeo, però discrepem 
amb el fet que es faci la modificació fonamentalment per incloure els 82.000 € per a 
l'aportació al  Consorci  Teledigital. Una part  per pagar les despeses compromeses i 

 



 

l'altra que és IVA endarrerit, fruit d'una sentència.

Aquestes quantitats precisament s'haurien d'haver inclòs en el pressupost, si és que 
l'equip de govern volia mantenir el Consorci Teledigital Mollet. Els 63.352,60 € no és un 
concepte nou, és un concepte que se sabia abans de l'1 de gener d'aquest any, per 
tant  hauria  d'haver  estat  inclòs  i  no  considerem  adequat  que  s'inclogui  en  una 
modificació de crèdit, perquè ja hauria d'haver estat inclòs en els pressupostos, si així 
ho volia l'equip de govern. El mateix es pot dir en el tema de l'IVA, perquè aquestes 
despeses ja se sabien.

Nosaltres hem dit i repetit algunes vegades que el tema de la recaptació sempre és 
important, però també és molt important com es gasten els diners i els conceptes en 
els quals s'apliquen els diners de l'Ajuntament és molt  important avaluar-los i  cada 
grup polític  suposa que els  valora  de diferent  manera.  Nosaltres  ja  hem dit  altres 
vegades que el  tema de la  televisió Teledigital  Mollet  s'ha de reestudiar.  Nosaltres 
creiem en  la  unificació.  No  estem d'acord  amb les  dotacions  pressupostàries.  No 
estem d'acord amb la continuïtat de Vallès Visió tal com està i per tant no donarem 
suport a la modificació de crèdit i hi votarem en contra.

El portaveu de CiU, el senyor Raul Urtusol, exposa que se'ns presenta una modificació 
de crèdit que afecta a 21 partides pressupostàries, per tant agafar i intentar analitzar 
en un sol concepte les 21 partides és difícil  per no dir  impossible. Hauríem de fer 
moltes reflexions partida a partida, malgrat que després hi ha un sol posicionament de 
vot respecte al total de la proposta de modificació que es presenta.

Ja en diferents modificacions, que han sortit en aquesta taula, que són importants i a 
més algunes d'elles són modificacions que s'han de fer per cobrir els acords que s'han 
acabat aprovant en aquest Ple, acords proposats per forces que ni tan sols eren les de 
l'equip  de  govern,  sinó  forces  de  l'oposició,  que  s'han  acabat  aprovant  i  que 
necessitem aquests recursos per poder atendre-les.

Hi ha partides amb les quals estem totalment d'acord, com els ajuts als refugiats a 
Síria i de la caixa de resistència als aturats de Valeo. Ara bé, hi ha una altra partida 
que  nosaltres  també  és  la  que  realment  crec  que  hi  coincidim  tots,  que  és  més 
delicada de gestionar i trontolla més, que és el tema de Vallès Visió.

Respecte a Vallès Visió faré un parell d'apreciacions als respecte. Els pressupostos del 
2015, que estem desenvolupant van ser aprovats per CiU també i en la negociació 
dels pressupostos de 2015, una de les reivindicacions de CiU va ser que Vallès Visió 
no el  podíem dotar de partida pressupostària més enllà del primer semestre i  més 
quan a finals de maig teníem eleccions municipals i una de les reclamacions de CiU 
era de no dotar a Vallès Visió de més de 6 mesos, perquè no sabíem quin govern 
trobaríem a partir de l'1 de juliol i el que no podíem fer era hipotecar el futur d'un nou 
govern. Per tant, una de les reclamacions de CiU, la qual es va atendre i malgrat que 
la  voluntat  de  l'equip  de  govern  era  mantenir  Vallès  Visió  es  va  dotar 
pressupostàriament d'una dotació només per als 6 mesos que quedaven de l'anterior 
legislatura.

En aquell mateix moment de la negociació a part que es va atendre la demanda de no 
dotar més d'un semestre l'aportació a Vallès Visió, també es van fer reflexions sobre el 
futur i  crec que es important  que ens les tornem a fer,  que les treballem, que les 
valorem entre  tots,  que  intentem arribar  a  consensos i  per  fer  realment  aquestes 
valoracions fa falta informació. Informació que jo avui encara no disposo i com que no 
disposo, no puc fer valoracions sobre quina seria la millor opció de cara al futur. 

 



 

És evident i crec que tots coincidirem que hem de reconduir i reenfocar el tema de 
Vallès Visió, i torno a dir el que he dit vint vegades i no me'n cansaré mai de dir. Amb 
això no estic dient de tancar el canal Vallès Visió. Estic dient de buscar un altre camí 
de viabilitat, que sigui molt més còmode i crec que amb imaginació, tal com ha fet 
referència en molts moments el  portaveu del PSC, amb imaginació tenim capacitat 
com per poder treballar i poder reconduir el tema. Dit això i ja que el posicionament ha 
de ser un sol per a tota la proposta de modificació que se'ns presenta, el nostre vot 
serà d'abstenció.

El portaveu de Ciutadans, el senyor Manuel Losada, exposa que  por nuestra parte 
encontramos que en la modificación de crédito hay partidas con las que podemos 
estar de acuerdo y otras partidas que se mezclan un poco como es el caso del informe 
completo  que  pedimos  para  la  salida  de  Vallès  Visió  y  que  aún  no  se  nos  ha 
entregado.  Por  lo  tanto  entendemos  que  es  prácticamente  la  mitad  de  esta 
modificación de crédito que seria la aportación del Consorci Teledigital Mollet y a parte 
los otros 19.207,67 €, entendemos que si no tenemos este informe nuestro voto será 
en contra.

La  regidora  d'Hisenda,  la  senyora  Paola  Gratacós,  explica  que  el  tema  del 
condicionament d'edificis i altres construccions, amb el de manteniment, instal·lacions i 
climatització, és una alta i  una baixa, a causa d'un error material d'imputació de la 
despesa. Al començament es va dir que era una partida i des d'Intervenció ens diuen 
que ara és una altra, i per tant s'ha de fer l'alta i la baixa per una part dels 35.000 €, 
per aquest motiu augmenta una i baixa l'altra, per arreglar l'error material.

Respecte als 63.352,60 € de l'aportació del Consorci, com ha dit el portaveu de CiU, 
es va pressupostar només un semestre, per tant falta l'aportació dels 63.352,60 € del 
segon semestre, és l'aportació que ara dotem per pagar la factura del Consorci.

Es realitzen baixes en altres partides per fer el pagament de la factura amb baixes 
d'altres partides.

Quant  als  19.207,67  €  del  Consorci  es  refereix  a  la  sentència  judicial  respecte  a 
l'aplicació de l'IVA i estava pendent de l'any anterior, per aquest motiu és una OPA.

La portaveu de Sumem Parets, la senyora Casandra Garcia, indica que el seu grup 
s'absté.

Les votacions són les següents:

Vots a favor: 8 (PSC-CP)

Vots en contra: 5 (ARA PARETS-ERC, NOPP, CIUTADANS)

Abstencions: 4  (SUMEM PARETS, CIU)

Per tant,

Relació de fets

Davant la possibilitat de baixes de crèdit d'aplicacions pressupostàries per a despeses  
generals  es  fa  necessària  la  modificació  de  crèdits  número  035/2015/SUP  del  
Pressupost en vigor,  en la modalitat  de suplement.  I  atès tanmateix l’existència de  
partides pressupostàries que a la data s’estima que no seran necessàries la  seva  
execució  ni  hauran  de  suportar  obligacions  de contingut  econòmic.  Per  tot  plegat  
arribem a la conclusió que el problema final rau en la confecció dels pressupostos del  
Consorci,  que des de fa temps elabora  previsions  errònies  a  l'hora de calcular  el  

 



 

nombre d'ingressos previstos en la liquidació de l'IVA.

Fonaments de dret

 Els articles 169, 170, 172, 177, 182 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.

 Els  articles  34  a  38  del  Reial  Decret  500/1990,  de  20  d’abril,  pel  qual  es  
desplega el  Capítol  I,  del  Títol  VI,  de la  Llei  39/1988,  de 28 de desembre,  
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

 L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del  
Règim Local.

 L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura de  
pressupostos de les entitats locals.

Vist  l’  informe  d’Intervenció,  emès  al  respecte  i  de  conformitat  amb  la  normativa  
d'aplicació del Règim Local,

El Ple de l’Ajuntament, per MAJORIA, ACORDA:

1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 035/2015/SUP del  
Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb baixes de  
crèdit, d’acord amb el següent detall:

 



 

2. Exposar  aquest  expedient  al  públic  mitjançant  anunci  en el  Butlletí  oficial  de  la  
Província  per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran  
examinar  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  L’expedient  es  considerarà  
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;  
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

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

Vist i plau
L'alcalde El secretari accidental
Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
Signat electrònicament  Signat electrònicament
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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