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Sant Celoni
congela taxes
i impostos i
estudia reduir
l’IBI

La majoria socialista rebutja les reduccions que proposa CiU perquè les considera inviables

Granollers congela els tributs tret
de la zona blava i l’escola de música
Granollers

Sant Celoni
L.C.

La majoria de govern socialista i l’únic regidor d’Acció
Granollers (ERC, Rcat i GI)
han aprovat la modificació
dels impostos i taxes municipals per l’any vinent que
deixarà congelats la majoria
dels tributs, tret de les zones
blaves, que augmentaran un
2,5% i l’escola municipal de
música, que ho farà un 10%.
La resta de grups municipals
(CiU, PP i ICV) hi van votar
en contra.
La regidora d’Hisenda,
Aroa Ortego, remarcava que
no augmentarà cap dels cinc
principals impostos municipals: IBI, IAR, construccions,
plusvàlues i vehicles, mentre
que el portaveu del PSC,
Jordi Terrades, incidia que
els augments que patiran
alguns preus públics vénen
obligats per decisions d’altres administracions com
l’Estat, que va augmentar
l’IVA, i la Generalitat, que ha
reduït l’aportació a l’escola
de música. Les ordenances
municipals mantindran les
mateixes bonificacions de
l’any passat i ampliaran les
que s’apliquen als vehicles
no contaminants.
Ortego va explicar que el
govern ha rebutjat totes les
reduccions proposades pel
grup de CiU per diferències
de criteri, en el cas de la zona
blava, o perquè les considera
inviables perquè posarien en
risc l’equilibri pressupostari
de l’Ajuntament. CiU havia
demanat que els ciutadans
i empreses puguin ajornar
el pagament de tributs
que sumin una quantitat
important i que la situació
financera els impedeixi transitòriament fer el pagament

El ple de Sant Celoni ha
aprovat la congelació de les
taxes i impostos per al 2013
amb els vots de l’equip de
govern (PSC) i l’abstenció de
tota l’oposició (CiU, CUP i
ICV-EUiA). A més, estudiarà
una al·legació de CiU que
proposa una subvenció pel
gravamen de l’IBI que variaria en funció de l’import del
rebut. Tots els grups s’han
compromès a estudiar-ho i
buscar alternatives abans de
l’aprovació definitiva dels
tributs perquè hi ha dubtes
sobre la seva aplicació.
A banda, s’ha aprovat una
reducció de la taxa de retirada de vehicles per la grua,
una bonificació per als cotxes
híbrids, la supressió de taxes
d’espectacles públics i actuacions en directe i bonificacions per participar en fires
i altres esdeveniments per
dinamitzar l’economia.
Carmen Montes, d’ICV,
es va mostrar sorpresa per
l’al·legació de CiU. “És la
mateixa que va presentar
ICV a principi d’any i no se
li va fer cas”. La regidora va
afirmar que el seu partit ha
estat l’únic que ha demanat
disminució dels impostos
que han obligat a augmentar
el govern autonòmic i central. “Aquí no s’ha fet res per
parar això. Moltes decisions
que s’han pres són de cara a
la galeria”.
La CUP va demanar aplicar
l’increment del 50% de l’IBI
als pisos buits com es diu a
les ordenances però que “mai
s’ha fet”. Segons l’alcalde,
Joan Castaño, cal un reglament estatal per aplicar-ho,
però, per insistència de la
CUP, va comprometre’s a
mirar si hi ha algun reglament que permeti fer-ho o
ajuntaments que ja ho hagin
aplicat.

El govern diu que
la tarifació social
no s’aplica perquè
dubta de la seva
eficàcia
dels deutes. També va proposar una reducció del 4%
als contribuents que paguin
d’un sol cop l’IBI i la taxa de
deixalles, un 50% de bonificació en la implantació de
noves activitats econòmiques
amb la condició que es creïn
dos llocs de treball i es mantinguin durant dos anys, un
95% de bonificació de l’IBI
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Aroa Ortego, a la dreta, parla amb la també socialista Carme Garrido, durant el ple d’aquest dimarts

als centres educatius privats
dedicats a l’ensenyament de
música o idiomes, congelar
la zona blava i suprimir-la els
dissabtes. També reclamava
una reducció dels preus de
les terrasses de bars i restaurants.
Des d’ICV, el regidor Josep
Casasnovas es va mostrar
molt crític pel fet que, malgrat el compromís de fa un
any, el govern no ha fet cap
pas per implantar la tarifació

social en el cobrament d’impostos i taxes. La proposta
pretén que els contribuents
paguin en funció del seu
nivell d’ingressos. Aroa Ortego va justificar que no s’hagi
avançat en aquest sentit perquè les experiències d’altres
municipis no han donat bons
resultats. “Han provocat un
forat als ingressos municipal
i no ha quedat demostrat que
s’afavoreixen les famílies
amb menys recursos i no es

penalitza la classe mitjana.
Compartim la filosofia de la
proposta, però encara hem
de trobar la fórmula”, va dir
la regidora. Pep Mur, d’Acció
Granollers, va lamentar que
no s’hagués trobar la manera
de reduir l’IBI als propietaris
que tinguin rendes inferiors
als 21.000 euros anuals i va
dir que altres municipis,
com Vilanova i la Geltrú, han
trobat la manera d’aplicar
aquesta reducció.

El PSC propicia l’aprovació de la
moció sobiranista de CiU i ERC
La moció del PSC sobre el referèndum també es va aprovar
Granollers

Amb una mica de retard respecte d’altres
municipis, l’Ajuntament de Granollers va
aprovar no una sinó dues mocions referides al
dret a decidir i a favor de la convocatòria d’un
referèndum. L’abstenció del PSC va propiciar
que s’aprovés la que havien presentat conjuntament els grups d’Acció Granollers i CiU. El
grup d’ICV-EUiA hi va votar a favor i el PP va
votar en contra de totes dues.
En la moció d’Acció Granollers i CiU es
dóna suport a la resolució del Parlament de
Catalunya del 27 de setembre sobre el dret a
decidir i s’insta el govern de la Generalitat i
el Parlament que convoquin un referèndum
“on es pregunti a la ciutadania si vol o no que
Catalunya esdevingui un nou estat europeu
de ple dret”. En la moció del PSC s’insta el
Parlament i el govern sorgit de les properes
eleccions “que es comprometin a promoure
els mecanismes necessaris per tal que els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin
exercir el seu dret a decidir a través d’un
referèndum o consulta acordat en el marc de
la legalitat”. Els socialistes també demanen
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que el nou Parlament “impulsi la reforma de
la Constitució que ens porti a una revisió en
profunditat de les relacions entre Catalunya i
Espanya”.
Els grups també van aprovar, amb l’única
abstenció del PP, una moció d’ICV-EUiA que
demana que l’Ajuntament destini tots els
diners que s’estalviïn pels descomptes en les
nòmines dels treballadors municipals que
secundin la vaga general del 14 de novembre
a finalitats socials. L’Ajuntament estudiarà,
conjuntament amb el comitè d’empresa, que
aquest acord s’apliqui a partir d’ara en qualsevol convocatòria de vaga en què participin
treballadors municipals.
Al ple també van assistir diversos membres
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de l’àrea de Granollers que van demanar la implicació de l’Ajuntament en els casos
de persones que estan en risc de perdre el
seu habitatge per processos de desnonament.
L’alcalde, Josep Mayoral, es va comprometre
a estudiar la petició de l’entitat en les comissions municipals corresponents i donar una
resposta.

Granollers revisarà
la distribució del
butlletí municipal
Granollers

La regidora de Cultura i
Comunicació de Granollers,
Alba Barnusell, ha anunciat
que revisarà la feina que fa
l’empresa encarregada de
distribuir el butlletí municipal després que el PP denunciés en el ple de dimarts que
ha trobat piles de butlletins
llençats en diversos punts de
la ciutat.

