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ACTA DE PLE MUNICIPAL 
 
Núm. :  15/2011  
Caràcter : Extraordinària 
Del:  24 d´octubre de 2011 
Horari:  des de les 13:15 h fins a les 14:20. 
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents amb veu i vot: 
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU) 
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU) 
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU) 
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU) 
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU) 
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU) 
Sr. Pau Casals i Casas (CiU) 
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM) 
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM) 
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM) 
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM) 
Sr. Carles Motas i López (TSF) 
Sr. Josep Morató Molins (TSF) 
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) * 
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF) 
Sra. Ana Remedios Martín Cañadas (TSF) 
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF) 
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM) 
Sra. Maria Angeles Sánchez Aragón (PP) 
 
Vocals que no assisteixen i excusen la seva absència: 
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM) 
Sr. Jesús Fernández i Bort (ICV-EUiA-EPM) 
 
Hi assisteixen també: 
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora 
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari 
 
* Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF) ha estat present només durant la primera part de la 
deliberació. 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS, REGLAMENTAC IÓ DE 
PREUS PÚBLICS I ORDENANCES DE TARIFES DELS SERVEIS DE LA 
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PISCINA MUNICIPAL I DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE  
VEHILES PER L'EXERCICI 2012 
 
 
Desenvolupament de la sessió : 
  
1.- APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS, REGLAMENTA CIÓ DE 
PREUS PÚBLICS I ORDENANCES DE TARIFES DELS SERVEIS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL I DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE  
VEHICLES PER L'EXERCICI 2012 
 
I. Part Resolutiva: 
 
El Sr. secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la C. I. de Règim Intern, 
i que diu el següent: 
 
«D’acord amb el que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’alcalde  President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posa a consideració de la 
Comissió Informativa de Règim Intern,  Serveis Econòmics i Serveis Públics, per al seu 
estudi, la següent proposta d’acord d’establiment i modificació dels tributs locals. 
Així mateix es posa a consideració de la mateixa Comissió, l’aprovació de la 
Reglamentació de Preus Públics i Ordenances de Tarifes dels Serveis de la Piscina 
Municipal i de l’Estacionament controlat de vehicles per l’exercici 2012. 
 
Les propostes d’acord són les següents: 
 
1.- Modificar les següents Ordenances Fiscals d’acord amb el text adjunt: 
 
a.- Ordenança (número 1) General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de 
Dret Públic en els aspectes següents: 
 
- Article 19. Adquirents d’Explotacions Econòmiques. S’afegeix un punt 5 que diu 
textualment: 
“”5.- En el cas específic de les ocupacions de la via pública amb taules i cadires, l’àrea 
d’ocupació de via pública i vialitat, al tramitar les sol·licituds de les terrasses, 
comprovarà l’existència de deutes de l’activitat i, en cas de constar el deute a nom d’un 
titular anterior diferent del sol·licitant de la terrassa, proposarà a l’Alcaldia la declaració 
de responsabilitat solidària en el mateix acte de concessió o denegació de l’autorització 
corresponent.”” 
- Article 27 Concessió de Beneficis Fiscals, en el seu punt 1: 
S’afegeix un apartat g que diu textualment: 
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g) “Per  la concessió de qualsevol ajuda, subvenció o benefici fiscal, el possible 
beneficiari s’ha de trobar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no 
tenir deutes amb la Hisenda municipal.” 
En el punt 2.d) S’afegeix la necessitat de comprovar si el possible beneficiari està al 
corrent d’obligacions tributàries i no té deutes amb la Hisenda municipal. 
- Article 29.- Calendari Fiscal: Els que eren de 1’1 de juliol al 30 de setembre passaran a 
ser del 2 de juliol a l’1 d’octubre. En el cas de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, de l’1de març al 30 d’abril. 
En l’apartat 2 s’afegeix la possibilitat que l’alcalde acordi el fraccionament del 
pagament del deute tributari domiciliat, dins del període de pagament. 
Article 34. Notificació de les liquidacions d’Ingrés Directe. 
S’afegeix un punt 10 preveu la notificació electrònica, en el moment que tècnicament 
sigui possible. 
 
Article 57.- Multes de circulació. 
S’afegeix un punt 4 en relació a la delegació de la gestió a altres Ens supramunicipals. 
Article 86.2) Celebració de subhastes:  Modificació dels trams de licitació. 
Article 89.- Prescripció: S’afegeix un punt 4 corresponent a la tramitació del crèdits 
prescrits, la qual serà competència de la Junta de Govern Local, i s’altera l’ordre de la 
numeració posterior dels diferents punts. 
Article 94.- Crèdits incobrables. S’afegeix un punt 3 corresponent a la tramitació dels 
crèdits incobrables, la qual serà competència de la Junta de Govern Local, i s’altera 
l’ordre de la numeració posterior. 
Article 95.- Inspecció Municipal: Es fa esmen al Conveni de col·laboració amb la 
Diputació de Girona (Xaloc) pel cas de la inspecció de l’Impost de Construccions. 
 
b.- Ordenança Fiscal número 2, Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles en els 
aspectes següents: 
 
Article 7.- Tipus de Gravamen: El tipus a aplicar als Béns de Naturalesa Urbana passa a 
ser del 1,0111% (l’anterior era 0,9779%) i en el cas dels Béns de Naturals Rústega 
passa  ser del 0,72 % (l’anterior era 0,70%), sempre amb la condició de què, en cas 
d’increment del valor cadastral per la Llei de pressupostos de l’Estat,  la quota tributària 
no superarà el 3,4%, respecte l’exercici anterior. 
 
c.- Ordenança Fiscal número 4, Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica: 
 
Article 5. nou quadre de quotes. S’incrementen les quotes de l’article 5 en un 3,4% 
respectant els imports màxims legals.  
 
També s’afegeix en el 5.3  que les motocicletes elèctriques, en cas de no constar la 
cilindrada, tenen la consideració de fins 125 cc. 
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d.- Ordenança Fiscal número 5, Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana. 
 
Article 8 Bonificacions. En el seu apartat 2, s’especifica que s’entén com habitatge 
familiar a l’hora de bonificar la seva transmissió, així com la necessitat d’acreditar la 
convivència documentalment en cas de no estar-ho en el padró d’habitants. 
 
e.- Ordenança Fiscal número 6, Reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres. 
 
Article 8. Bonificacions a la Quota. S’afegeix a l’apartat  2 un punt (d) que fa esment a 
la possibilitat de bonificar la quota  de l’Impost de construccions,  en les obres de 
rehabilitació d’edificis inclosos en programes de rehabilitació d’habitatges que aprovi el 
mateix Ajuntament. 
L’anterior punt d)  passa a ser l’e). 
 
 
f.- Ordenança Fiscal número 8, Reguladora de les Taxes per Utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local 
 
A tots els annexos, el valor de l’aprofitament mitjà es manté en 0,31€/m2/dia per metre 
quadrat o fracció al dia. 
 
Article 2 Fet imposable.- S’afegeix un apartat 9 “Col·locació d’elements dissuasoris a la 
via pública”. 
 
Annex 2.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
S’incrementen un 3,4% les taxes per tancament de carrers. 
 
Annex 3.- Entrades de vehicles a través de les voreres, reserves d’espais a la via pública, 
entrades i reserves amb delimitació extraordinària i col·locació d’elements dissuasoris a 
la via pública. 
Es puntualitza que les entrades i reserves amb delimitació extraordinària fan referència 
tan a l’accés rodat com per vianants. 
Creació de l’apartat corresponent a Col·locació d’Elements Dissuasoris a la Via Pública 
i noves taxes. 
 
Annex 4.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i 
altres elements anàlogues amb finalitat lucrativa. 
S’eliminen les bonificacions de les societats recreatives municipals (casinos). 
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Annex 6.- Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la venda 
automàtica, espectacles, atraccions, situats en terrenys d’ús públic local, així com 
indústries ambulants i de rodatge cinematogràfic. 
S’afegeix un apartat que regularitza tributàriament les activitats a carrer o de venda 
ambulant no incloses en els altres apartats, establint una quota fixa per petició 
d’autorització que se sumarà a la quota variable aplicable. 
També es modifiquen les quotes per rodatge cinematogràfic i reportatge fotogràfic. 
 
Annex 7.- Mercats Municipals. 
Es modifica la quantitat a satisfer en cas de canvi de titularitat, que s’incrementa un 
3,39%. 
Es modifiquen les taxes del nou Mercat Cobert Municipal. 
 
Annex 8.- Estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques dels 
municipis, dins de les zones que a l’efecte es determinin i amb les limitacions que es 
podessin establir. 
S’elimina aquest annex 8 per regular-ne l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques i l’aparcament del mercat mitjançant ordenança de 
tarifes pròpia. 
  
Annex 9.- Taxa  per a la Utilització d’Instal·lacions Municipals. 
S’actualitzen les taxes un 3,4%. 
 
g.- Ordenança Fiscal número 9. Reguladora de les Taxes per prestació de serveis i 
realització d’activitats municipals 
 
Article 2.- Fet imposable 
Es modifica la seva redacció per adaptar-la a la nova normativa vigent. 
 
Annex 1.- Taxa per la Realització d’Activitats Jurídic Administratives de Competència 
Local. 
Article 4:Quota: S’incrementen les taxes un 3,4%. 
 
Annex 3.-  Taxa del cementiri municipal. 
Article 3: “Taxa del cementiri municipal”. Per tal d’equiparar les taxes per concessions 
de nínxols de les seccions B, C i D, s’ha d’aplicar l’increment anual del 25% de la 
diferència de taxes que hi havia al 2008. La resta de les quotes de l’article 4, 
s’incrementen un màxim del 3,4%. 
 
Annex 4.- Taxa per Prestació de Serveis d’Ordre Urbanístic. 
S’adapta el redactat de l’annex a la normativa vigent. 
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S’estableix un nou supòsit de taxa per l’expedició d’informes o certificacions referides a 
l’estat o situació d’edificis i habitatges existents. Al final de l’article 1 s’introdueix el 
seu fet imposable i, a l’article 3.1 s’introdueix la seva meritació. 
Article 4. S’incrementen les taxes un màxim del 3,4%, es modifica el redactat d’algunes 
de les taxes, s’eliminen les referències a l’antiga normativa i s’afegeix el punt 7 amb els 
imports pels nous informes o certificacions. 
 
Annex 5.- Taxa per la realització de la tramitació o la comprovació administrativa i la 
realització d’informes tècnics en les activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors. 
S’adapta a la normativa vigent i es modifica el títol, que passa a ser “Taxa per la 
realització de la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes 
tècnics en les activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors". 
 
Es modifiquen l’article 1 i l’article 2.3 i s’estableix una bonificació del 25% de la taxa 
en compliment de la normativa vigent a l’article 5. 
 
Els articles 6 i 7 es redacten de nou i s’adapten a la normativa vigent. 
 
Annex 6.- Taxa per la prestació de serveis de clavegueram.  
S’incrementen un màxim del 3,4% les quotes de l’article 3. 
 
Annex 7.- Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats diverses.  
S’incrementen un màxim del 3,4% totes les quotes. 
 
Annex 8.- "Taxes per la prestació de serveis de les escoles bressol municipals l’Oreneta 
i  Mas Balmanya. Cursos Escolars 2011/2012 i 2012/2013". Atesa la retallada dels ajuts 
autonòmics a les escoles bressol municipals degut a la crisi econòmica, s’incrementen 
les taxes per el proper curs 2012/2013 un màxim de l’ 11%. 
 
Tanmateix, es proposa l’increment de les taxes d’escolarització mensual dels alumnes 
de P2 del curs escolar 2011/2012 per el període de gener a juny de 2012, i passin de 
pagar 89,76€ nen/a mensuals a pagar 105€ nen/a mensuals. 
 
Es puntualitza que l’import de les taxes del servei d’espai nadó i del servei d’espai 
familiar són  imports mensuals. 
 
Annex 9.- Taxa per a la prestació del servei d’atenció a domicili.  
S’incrementa la taxa  un màxim del 3,4%. 
 
Annex 10.- Taxa per devolució de vehicle retirat de la via pública.  
S’incrementa un màxim del 3,4%. 
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Annex 12.- Taxes dels serveis de l’organisme autònom Escola de Música.  
Atesa la retallada dels ajuts autonòmics a les escoles de música municipals degut a la 
crisi econòmica, s’incrementen les taxes una mitjana d’un 17%. 
 
Annex 13.- Taxes dels serveis i activitats del teatre auditori municipal. 
Es suprimeix l’annex ja que es tracta d’activitats ofertes des del servei de joventut de 
l’ajuntament als centres escolars, i els seus imports es tramitaran com a preus públics. 
 
Annex 14.- Taxes dels serveis de sanitat preventiva de retirada de nius de gavians i de 
gavians caiguts dins del nucli urbà. 
S’incrementen les taxes el 3,4%. 
 
Annex 16.- Taxes per prestació de serveis de boia de la reserva marina. 
S’incrementen les taxes el 3,4%. 
 
h.- Ordenança número 10 reguladora de les Taxes pel Servei de Recollida, Transport i 
Tractament d’Escombraries i Preu Públic pel Servei de Recollida i Gestió i dels Residus 
Comercials 
 
Article 6.  S’incrementen un màxim del 3,4% les taxes, així com el preu públic de 
l’article 6.3. 
 
A l’article 9 que regula la gestió conjunta de la taxa i el preu públic es modifica el punt 
8 per introduir la possibilitat de prorrateig de les escombraries comercials/industrials. 
 
2.- Aprovar les  Ordenances Reguladores  de Tarifes dels Serveis de la Piscina 
Municipal i de l’Estacionament controlat de vehicles (Zona Blava i Aparcament de la 
Plaça del Mercat), per haver estat aquestes dues derogades expressament en la seva 
regulació anterior. 
 
3.- Aprovar la Reglamentació de Preus Públics.  
S’actualitzen les tarifes, amb un increment màxim del 3,4%, afegint-hi els preus de 
l’Ens Autònom Emissora Municipal i es suprimeixen els que corresponien a 
l’aparcament de la Plaça del Mercat, que passen a la nova Ordenança Reguladora de 
tarifes del servei d’estacionament controlat. 
 
4.- Advocar la competència a favor del Ple per a la  modificació dels preus assenyalats. 
 
5.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els quals els 
interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per correu, 
s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament a l’oficina de correus i anunciar 
a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex, fax o telegrama en el 
mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no seran admeses les reclamacions 
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si són rebudes  per l’Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització del termini 
assenyalat. En el supòsit de que no se’n presentin, l’expedient s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d’adoptar nous acords, en compliment del que estableix 
l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
6.- Les Ordenances aprovades o modificades així com la Reglamentació de Preus 
Públics començaran a regir l’1 de gener de 2012 una vegada publicat el text íntegre de 
les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.» 
 
 
Maria Ángeles Sánchez: No està d’acord amb asfixiar a les famílies amb la pujada d’ 
impostos, en especial l’IBI. Creu que s’hauria de congelar l’IBI fins que es recuperi 
l’economia. No està d’acord amb que s’incrementin un 10’75 % els preus de l’Escola 
Bressol. L’Ajuntament podria assumir la congelació d’aquests dos ingressos, i no fer-ho 
pagar a les famílies. Si el govern acceptés aquestes dues propostes, podria rectificar el 
seu vot, sinó votarà en contra. 
 
Jordi Vilà: Les finances municipals estan en situació de segrest. La legislació espanyola 
no dona llibertat als ajuntaments a l’hora de fixar el seu finançament. Al poc marge que 
hi ha, s’hi afegeix la greu crisi i una mala política del govern espanyol. A més, el govern 
de la Generalitat ha rebaixat les seves aportacions a l’Escola de Música i a l’Escola 
Bressol. Això comporta una puja de les taxa de l’escola de Música del 17 % i de  
l’Escola Bressol de l’11 %. 
Hi ha una puja generalitzada d’impostos del 3’4 %. A part de la bona feina tècnica, es 
troba a faltar el criteri polític. Les ordenances fiscals preveuen bonificacions. La 
proposta d’ordenances preveu una bonificació del 25 % dels titulars de les parades del 
mercat. Hi ha la possibilitat de bonificar fins un 10 % de l’IBI a les famílies nombroses. 
El govern ho ha deixat a la petició dels possibles beneficiaris. On és el criteri ideològic? 
Només a les parades del Mercat? Per què no s’apliquen les altres bonificacions de forma 
automàtica? Troba a faltar un criteri social. Què passa amb el pagament dels guals? El 
servei d’escombraries és car i dolent. 
 
Carles Motas: Agraeix la disposició dels serveis tècnics a l’hora de donar explicacions i 
donar la informació que han demanat. Feia dos anys que no es tocaven les taxes i 
impostos, i creu que ara no és el moment de pujar-los. L’escenari polític espanyol pot 
canviar després de les eleccions. La situació de les famílies no ha millorat. 
A l’Escola Bressol i l’Escola de Música les puges són molt importants, i creu que es 
podrien cobrir amb sacrificis a àrees que no siguin l’educació o serveis socials. Pregunta 
quan entrarà en vigor l’augment de les quotes a les escoles. 
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Dolors Ligero: Als darrers dos anys l’increment de l’IPC havia estat, el primer negatiu, i 
el segon contingut, i amb un tipus d’interessos baixos. Ara la situació ha canviat, hi ha 
menys ingressos de l’Estat i de la Generalitat, a més l’Estat reclama la devolució 
d’aportacions ja fetes. A més, hi ha hagut una caiguda en picat dels ingressos per 
l’ICIO, augment de l’IVA que l’Ajuntament no pot repercutir, increment de l’IPC de 
Catalunya d’un 5’2 %. Davant d’aquesta situació cal poder tenir els ingressos per poder 
mantenir els serveis als ciutadans, i sense endeutar-nos tal com exigeix la llei. No 
s’incrementa segons l’increment de l’IPC Català, sinó dos punts menys. No 
s’augmenten els impostos sobre les activitats susceptibles de crear llocs de treball. 
A l’Escola Bressol, la Generalitat ha anunciat una retallada de 200 € per alumne el curs 
2010-2011 i de 300 € el curs 2011-2012. Aquesta retallada suposa una disminució del 
44 % de l’aportació de la Generalitat. També hi ha una disminució del nombre 
d’alumnes. També entra en vigor la taxa única aprovada, que el seu ajornament va 
provocat una disminució d’ingressos. A l’Oreneta l’Ajuntament paga un 60 % de les 
despeses d’aquesta escola. 
Mantenim totes les bonificacions existents i s’han creat dues bonificacions més: les del 
mercat i la de rehabilitació d’edificis. En referència als guals s’està recaptant del 85 % 
del guals.  
Tots entenem la situació econòmica i s’ha fet un exercici de contenció molt important i 
que s’haurà de mantenir. 
 
La Sra. Fina Cosp es retira del Ple. 
 
Jordi Vilà: El mateix argumentari de la regidora d’Hisenda serveix per justificar la 
reclamació de les famílies del municipi per no apujar els impostos. Som aquí per trobar 
solucions a on no n’hi ha. Pujar els impostos ho sap fer qualsevol. El criteri d’aplicar 
bonificacions al sector productiu s’hauria de complementar per la resta de ciutadans, 
encara que fossin de tipus simbòlic (famílies nombroses, jubilats o aturats). No n’hi 
prou amb el business friendly. Els guals els ha de pagar tothom. No creu que els paguin 
el 85%, però, tot i així, un 15% d’impagats és impresentable. Aquests comptes mereixen 
la censura política d’ERC. 
 
Carles Motas: L’anterior govern va acordar amb els pares de l’Escola Bressol posposar 
l’entrada en vigor de la taxa única. No sap si ara aquest augment l’han acordat amb els 
pares de l’Escola Bressol i amb els pares de l’Escola de Música. 
La regidora d’Hisenda va dir que calia buscar afinitats polítiques amb la Generalitat, ara 
ho pot intentat. L’Estat reclama la devolució d’aportacions per una mala previsió que va 
fer el propi Estat, demana que els Ajuntament ens plantem. 
No està d’acord amb una pujada lineal del 3’4 %. No és el moment de pujar els 
impostos. Si en un futur la situació millora, estan disposats a donar suport als canvis que 
calguin. L’equip de govern no els hi ha consultat aquests increments dels tributs. No 
estan d’acord amb que s’incrementin les taxes dels serveis educatius. 
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Dolors Ligero: En 10 anys l’increment del Pressupost municipal ha estat d’un 82% 
motivat per una ampliació de serveis. Les despeses fixes augmenten notablement, i 
s’han d’afrontar. Els diners que recaptem serveixen per pagar els nombrosos serveis 
municipals que presta l’Ajuntament. Tots aquests serveis tenen un cost, i en la majoria 
dels casos és un cost fix que no es pot baixar. 
Li contesta al Sr. Motas que les retallades són generals per a tots els Ajuntaments, no 
depenen de les sigles polítiques. Fa un mes l’Ajuntament va prendre uns acords 
manifestant la disconformitat amb les retallades i el mal sistema de finançament. 
Un pis mitjà del municipi tindrà una  pujada de entre 5 % i 11 % l’any. Si s’obren 
empreses els ciutadans tindran feina, i es crearà riquesa per pagar impostos. 
 
Alcalde: El que vostès demanen és: no incrementin res, i en canvi paguin més. Paguin 
més vol dir, per exemple, acceptar el 100% de la davallada que té l’aportació de la 
Generalitat en l’Escola de Música o en l’Escola Bressol, fins i tot han dit, un 
percentatge que no és cert, que és molt més alt. Si féssim el que els senyors de TSF, 
ERC i PP ens diuen, ens estarien abocant a treure serveis, que justament, qui més els 
utilitza són la gent més necessitada de Sant Feliu. 
Per tant, amb nosaltres no comptin per treure serveis. Amb els impostos municipals sí 
que paguem a alguna persona que està darrera d’algun ordinador teclejant, però com han 
dit molt bé, estem pagant moltes més coses. 
Vostès, fins i tot han fet l’afirmació contundent de que pugem tots els impostos 
municipals i això no és cert. L’informe, que tenen al davant no ho diu això, l’IAE, 
l’ICIO i les plusvàlues no es pugen. Es puja el de vehicles i l’IBI, és a dir de 5 se’n 
pugen 2. Per tant, si parlem de números i de diners i per respecte a qui ens escolta, crec 
que hem de ser rigorosos, i vostès no ho són. Quan parlem de que no incrementem ni 
tant sols l’IPC, i abans hem dit xifres, per exemple, pujar l’IBI a un pis de 94 m2 del 
Mas Balmanya suposa a l’any respecte del que estaven pagant fins ara una diferència 
d’11,36 euros. O bé, per exemple, un pis al Sot dels Canyers de 72 m2 suposa a l’any, 
un increment del 5,07%. Per tant, aquest increment general no és cert. I segon, si 
passem de percentatges a números reals no té res a veure. 
L’Ajuntament en un esforç important assumeix en bona part les davallades que tenim, 
per exemple a l’Escola de Música i a l’Escola Bressol. L’Ajuntament és un eufemisme, 
qui ho assumeix són tots els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols.  
Vostès fan oposició. Jo els hi passo les Ordenances Fiscals aprovades a La Bisbal 
d’Empordà on govern ERC, i s’ho mirin. 
Estem a un 15% de morositat  en el tema dels guals, quan varem entrar era molt més alt. 
Pel què fa a terrasses, el 66 % no es cobraven i ara hem incrementat el pagament.  
Enguany les terrasses no es toquen, no es pugen gens ni mica. 
Volem assegurar que les parades s’ocupin i així s’ha parlat amb els paradistes. 
Incrementem per sota de l’IPC, perquè no volem retallar serveis que sí que afecten a 
molta gent que ho necessita, i el que vostès demanen és retallar serveis i nosaltres no, 
cap ni un. 
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Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat: 
 
11 vots a favor  (7CiU, 4PSC) 
7 vots en contra  (5TSF, 1ERC, 1PP) 
 
      
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       
       Vistiplau, 
El secretari      L’alcalde  
Carles Ros i Arpa     Joan Alfons Albó i Albertí 
 


