
N O T Í C I E SN O T Í C I E SN O T Í C I E SN O T Í C I E SN O T Í C I E S 11

SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.- L’últim ple
ordinari  va servir per a aprovar
inicialment les ordenances
fiscals per a l’any 2009 que
hauran d’optimitzar els recursos
més que mai. És a dir, donar
servei al ciutadà sense  gravar-
lo massa a impostos. La proposta
va tenir el suport dels set
regidors de CIU i els dos de la
CUP i l’abstenció dels vuit
socialistes del PSC.

 A Sant Celoni, la disminució
dels ingressos per l’impost de
construcció i la plusvàlua es
xifra al setembre en 1 milió
d’euros menys sobre el mateix
període de l’any 2007. En aquest
context, l’equip de govern
municipal proposa augmentar
l’IBI i l’Impost d’Activitats
Econòmiques el que pugi l’IPC.
L’Impost de Vehicles no
augmenta, el de construccions
pujarà l’1,78%, el màxim que es
pot augmentar i els terrenys de
naturalesa urbana també
augmentaran el que pugi l’IPC.

A més, es proposa aplicar
increments per sota de l’IPC en
aquelles taxes i preus públics
on sigui possible. La proposta
inicial en aquest sentit les taxes
de l’escola d’adults ja s’han
aprovat un 3% per sota de l’IPC,
la zona blava té un augment zero

i la resta de les taxes i
preuspúblics pugen l’IPC.

Les escombraries tindran un
augment zero gràcies al reciclat-
ge i que ha permès reduir la
despesa de la factura; mantenir
les bonificacions a les persones
més desfavorides i augmentar
les ajudes en un 6% i procurar
polítiques que beneficiïn el
foment de la contractació inde-
finida.

Tanmateix, CIU proposa mante-
nir les bonificacions, amb incre-
ment del 6% els límits de les
bonificacions (increment previst
de les pensions mínimes). Les
principals en aquest capítol són
la subvenció en l’IBI a les famí-
lies nombroses augmentant la
seva quantitat, passant a ser un
percentatge del valor cadastral,
però amb una bonificació míni-
ma de 100 euros (actualment és
de 95 euros) per a les famílies
nombroses de fins a tres fills,
les famílies nombroses de
quatre fills passen a tenir una
bonificació mínima de 137 euros
(ara són 130) i la bonificació per
a les famílies nombroses de més
de quatre fills és de 168 euros
(ara 160). Es manté la subvenció
per a aquelles famílies nombro-
ses que el seu domicili habitual
sigui de lloguer. /JP/JP/JP/JP/JP

Aprovació inicial dels
impostos i taxes de la crisi

El 15 de novembre el CP Sant Celoni vol
revalidar el títol mundial de xous a Taipei

SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.-SANT CELONI.- El CPSant
Celoni viatja l’11 de novembre
a Taipei (Taiwan) per disputar,
el dia 15, el Campionat del món
de patinatge artístic, modalitat
de xous - grups petits.
L’objectiu de Jaume Pons (en-
trenador) i les patinadores
Emma Enriquez, Andrea López,
Gemma Margarit, Maria Carmen
García, Jaume Pons, Magalí
Fortón, Laura Vila i Agnès Auledas és revalidar el campionat i portar
a Sant Celoni el segon campionat, després d’un any que ho han
guanyat tot, incluïda la cinquena copa d’Europa. Per això, les
patinadores celonines han entrenat fort la coreografia Electro-Geo-
Drama que tants èxits els ha donat. El passat 30 d’octubre, a
l’Ajuntament es va celebrar un acte públic de suport per part del
consistori que a més va servir  perquè tres de les empreses que han
acceptat patrocinar l’expedició a proposta de l’Ajuntament, fessin
efectiva la seva aportació que suma 10 mil euros. Aquestes tres
empreses són Sorea, CLD Concesionaria Barcelonesa i UFEC Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, que han fet possible comple-
tar el pressupost necessari per poder viatjar a la Xina. L’expedició la
formaran una vintena de persones, entre patinadores, representants
del club i familiars. / R/ R/ R/ R/ R


