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Sant Celoni apujarà 
l’IBI un 6,2% per poder 
quadrar el pressupost

L’abstenció de la CUP permet aprovar el pressupost al PSC

Sant Celoni

Laia Coll

L’Ajuntament de Sant Celoni 
apujarà un 6,2% l’impost 
de béns i immobles (IBI) 
l’any vinent, mentre que el 
conjunt de taxes i impostos 
tindran un augment del 
3,2%. La modificació de 
taxes i impostos per al 2012 
es van aprovar en el ple 
municipal de dilluns amb els 
vots favorables del govern 
del PSC, en minoria, i el 
regidor d’ICV-EUiA. 

L’abstenció dels dos regi-
dors de la CUP va ser clau, ja 
que CiU va votar en contra. 
Malgrat això, els dos partits 
van assegurar que si el PSC 
no hagués pogut tirar enda-
vant la proposta per falta 
de suport suficient, haurien 
canviat el seu vot per per-
metre la modificació perquè 
no hi ha prou temps per 

presentar una altra proposta 
i les taxes actuals són insufi-
cients.

El PSC ha decidit augmen-
tar l’IBI un 6,2%, malgrat 
que la proposta inicial era 
de només el 3,2%, el mateix 

nivell que la inflació prevista 
per a aquest any. La modi-
ficació ha estat motivada, 
segons l’alcalde Joan Cas-
taño, perquè “seria molt més 
difícil quadrar el pressupost 
–de 2012– si només aplicà-
vem la proposta inicial del 
3,2%”. Pel que fa a la resta de 

tributs, les plusvàlues puja-
ran un 8% i el servei de reti-
rada de vehicles un 10%. A 
més, a partir del proper any 
es cobraran 100 euros per 
l’ús de la Rectoria Vella per a 
casaments. 

L’impost de construccions i 
obres i el de vehicles mantin-
dran els mateixos valors que 
el 2011. Castaño va assegu-
rar que l’augment suposarà 
només 27 euros anuals més 
per família que serviran per 
mantenir els serveis bàsics i 
continuar amb l’austeritat de 
gestió. L’any vinent entrarà 
en vigor un nou barem de 
bonificació de l’IBI per famí-
lies nombroses que no hau-
ran de tenir més d’un habi-
tatge en propietat. La CUP va 
alertar que tot i l’augment, 
els ingressos no seran sufici-
ents per cobrir les despeses i 
pot haver-hi un dèficit d’en-
tre un i dos milions.

Obert al trànsit de 
forma parcial el pas 
sota la línia del Nord 
de la Llagosta
La Llagosta

La Llagosta ha obert 
parcialment al trànsit el pas 
sota la línia de tren del Nord 
que uneix els carrers de Sant 
Pau i de Miguel Hernández. 
El pas, que està situat en una 
zona inundable, va quedar 
tallat el 24 d’octubre per 
un esfondrament parcial 
de la calçada, causat pel 
creixement del cabal de la 
riera Seca. L’Ajuntament de 
la Llagosta manté converses 
amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua per tal de reparar 
definitivament la zona 
afectada, ja que qualsevol 
obra a la zona requereix 
l’autorització de l’ACA. 

CiU aprova impostos 
i taxes a Bigues i Riells 
amb el vot d’ERC

Bigues i Riells

El govern municipal de CiU 
de Bigues i Riells ha aprovat 
les modificacions de les taxes 
i impostos municipals gràcies 
al vot favorable del regidor 
d’ERC, a l’oposició. Els tri-
buts s’han congelat i només 
s’aplicarà l’IPC a les taxes, 
com la d’escombraries.

Martorelles 
aprova pujar un 
3% els impostos

Martorelles

Unanimitat a la votació en 
el ple de Martorelles per la 
pujada del 3% de mitjana 
dels impostos i taxes de 
l’any 2012. Equip de govern 
(UXM, ICV-EUiA, MAPM i 
ERC) i oposició (PSC i CiU) 
van treballar plegats per tirar 
endavant una pujada que cor-
respon a l’increment previst 
de l’IPC. S’apugen l’impost 
de béns immobles (IBI), el 
servei de clavegueram, la 
reserva de guals i les escom-
braries. En canvi, el submi-
nistrament d’aigua s’apujarà 
un 8% pel dèficit de 15.000 
euros del servei. JL.R.B.

L’Ametlla aplicarà 
bonificacions del 
75% a les plusvàlues

L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
bonificarà el 75% en l’impost 
sobre l’increment del valors 
dels terrenys (plusvàlues) si 
la transmissió és per causa 
de mort i a favor de cònjuges, 
ascendents o descendents de 
primer grau que hagin con-
viscut dos anys i que no tin-
guin ingressos bruts anuals 
de més de 50.000 euros.

El servei de 
retirada de 
vehicles costarà 
un 10% més l’any 
vinent


