ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
24 d'octubre de 2013
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ

No assisteix:
Cap

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 24 d'octubre de 2013,
es van reunir sota la Presidència del
Sr. Alcalde, els regidors que al marge
es relacionen, assistits pel Secretari,
a l’objecte de celebrar sessió de
caràcter Extraordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA:
- Aprovació acta de la sessió anterior
Aprovació
de
l'expedient
de
contractació i plecs de clàusules
econòmicoadministratives a regir en
l'arrendament d'un immoble municipal
Aprovació
provisional
de
la
modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals
per 2014

Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE
2013

26 de setembre de

Es sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 26 de
setembre de 2013, que és aprovada amb els vots favorables de sis regidors de
CiU, i un regidor del PP.
S’abstenen en la votació els tres regidors d’I-ERC, manifestant el Sr. Cabot que
ho fan pels mateixos motius de sempre i perquè veuen les mateixes mancances,
els dos regidors del PSC, diu el Sr. Blanch, perquè que no havien rebut la
documentació, o com a mínim no l’havien pogut examinar, i el regidor d’ICVEUIA, Sr. Gonzalo, perquè no havia disposat de temps per fer-ho.
2. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
CLÀUSULES
ECONÒMICOADMINISTRATIVES
A
L'ARRENDAMENT D'UN IMMOBLE MUNICIPAL

I PLECS
REGIR

DE
EN

L’Alcalde exposa que és voluntat de l’equip de govern posar en valor l’edifici que
està en desús al barri del Rieral, i atenent que hi pot haver interès des l’iniciativa
privada per la seva utilització per a activitats educatives i de formació, s’ha incoat
l’expedient de contractació, en comptes d’una adjudicació directa, per oferir la més
amplia transparència i possibilitats de selecció, en un concurs públic.
La proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com
segueix:
“Atès l'expedient instruït per a l'adjudicació del contracte d'arrendament del bé
immoble, qualificat com a bé patrimonial, propietat d'aquest Ajuntament, per
destinar-lo a activitats educatives.
Atès l'informe de Secretaria de data 15 d’octubre de 2013, referent al procediment a
seguir i a la Legislació aplicable, així com el certificat de l'Inventari de Béns, que
qualifica l'immoble com a bé patrimonial.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'arrendament, per
procediment obert i mitjançant concurs per arrendar l'immoble qualificat com a bé
patrimonial propietat d'aquest Ajuntament i situat al carrer Josep Tarradellas 2527.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Economico-administratives que ha de regir el
concurs, i exposar-lo al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant la
publicació d’un edicte al BOP, als efectes d’al·legacions. Si no se’n produeixen,
restarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord
Tercer.- Procedir a la convocatòria de licitació , per termini de 20 dies a l’efecte de
presentació de proposicions, i publicar simultàniament l’anunci de convocatòria, amb
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subjecció als Plecs de clàusules particulars, si bé condicionada a la seva aprovació
definitiva.
Quart.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la resolució de les
al·legacions que es puguin presentar al plec de clàusules, així com l’adjudicació del
contracte d’arrendament, prèvia informació en comissió informativa”.
Intervencions.
El Sr. Vilageliu manifestà que el que es feia ara, representava una anomalia en el
raonament de l’equip de govern, perquè sempre s’havia deixat entendre que seria
un tracte directe, i que ara es feia un pas enrere i es convocava un concurs amb
una licitació oberta, el que en qualsevol cas, els semblava més adient. També creien
que el plec de clàusules presentat tenia algunes mancances, com ara la d’un
informe pericial que fixi el preu, perquè el que s’estipula a les condicions, es molt
baix i potser no cobriria ni l’amortització del mobiliari i també hi trobaven a faltar
una garantia. Per tot, continuaven pensant que tot el procediment era incorrecte,
que no es donava un bon servei al poble, i que votarien en contra.
El Sr. Blanch digué que consideraven que l’edifici tindria que haver continuat en la
mateixa condició d’escola municipal, perquè apostaven per l’educació pública, però
també era cert que abans que es derruís, per les deficiències i problemes
estructurals, convenia fer alguna cosa. En aquest sentit es remetien a l’emissió d’un
informe dels serveis tècnics municipals, que havien demanat en un ple anterior.
Consideraven positiva la determinació al plec de condicions, de fer-se’n càrrec
l’adjudicatari del manteniment, però també votarien en contra, considerant que
tenia que continuar com escola pública.
El Sr. Gonzalo manifestà que el procediment resultava molt més adient que
l’adjudicació directa que en ocasions s’havia plantejat, com ara les places
d’aparcament. Que trobava el plec ben redactat i els requisits sol·licitats raonables,
encara que el preu mínim de partida, massa baix. Tot i així votaria en contra, pel
mateix que havia repetit amb anterioritat, que l’edifici es tenia que haver conservat
com un servei d’educació pública.
En la contestació l’alcalde posà de relleu la imprecisió de fixar un preu en els
moments actuals de crisis generalitzada. Com exemple, digué que a Santa Eulàlia
existien locals comercials que abans es llogaven a 1.000 euros mensuals, i que ara,
els que finalment ho aconseguien, en prou feines arribaven als 400 euros, i per
això, la situació havia canviat tant que resultava difícil determinar si realment es
tractava d’un preu baix. Recollint la intervenció del Sr. Gonzalo, referent a que les
entitats bancàries aplicaven com a lloguer social el 3 per cent del valor de taxació,
afegí que la taxació de l’immoble, que indefectiblement també hauria baixat molt,
tampoc no seria el valor de venda. Per tot això, l’equip de govern entenia que si un
anys enrere aquests imports, com a preu de partida, podrien ser baixos, en aquest
moments la suma dels ingressos afegida a l’estalvi de despeses, seria molt
beneficiosa per l’ajuntament. Respecte a la garantia, no es tractava d’una obra o
servei que es tingues que prestar a l’ajuntament, sinó del lloguer d’un immoble, i es
regulava per la seva normativa específica, de la llei d’arrendaments, el que ja
constava al plec de condicions. Respecte als informes es tornarien a emetre en el
moment de l’atorgament de les llicències d’activitat.
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La Sra. Valls manifestà que en cap cas s’efectuava un pas enrere, que el que es feia
era oferir les solucions més adients davant determinades situacions, i en aquests
moments passaven per estrènyer el cinturó i racionalitzar les despeses, i sempre
s’havien respectat tots els procediments, igual com s’havia suspès l’activitat després
de les preinscripcions, al constatar que no hi havia suficient demanda, i es mantenia
el plantejament d’edifici destinat a escola, no pas a la policia local, o a altres usos,
com de manera enganyosa s’havia dit. Ara l’ajuntament estalviava els 230.000
euros que eren el cost de mantenir l’edifici obert, i a més s’obtindrien uns ingressos.
D’altre banda les previsions contingudes al POUM, també preveien que almenys fins
d’aquí uns 10 anys no es recuperaria la demanda, i tampoc es podria complir la
funció inicialment projectada. Respecte a les deficiències de l’edifici, calia dir que
eren les mateixes que existien durant el funcionament del centre com escola bressol
municipal sense que ningú sembles advertir, i el fet d’escollir un procediment de
licitació obert, com ara el concurs, es feia expressament per obtenir la màxima
transparència i possibilitats de concurrència.
El Sr. Vilageliu insistí en la seva apreciació, considerant que el procés que ara es
seguia, no era el previst inicialment. Respecte a l’import dels lloguers, destaca que
el preu que l’ajuntament satisfeia pels locals que tenia arrendats, no responia a la
mateixa lògica, ni eren equiparables.
Posada a votació la proposta fou aprovada pel vot favorable de sis regidors
de CiU i un regidor del PP. Votaren en contra tres regidors d’I-ERC, dos
regidors del PSC, i un regidor d’ICV-EUIA.
3. APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LA
MODIFICACIÓ
DE
LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER 2014
El regidor d’Hisenda, Sr. Montes digué que con cada any s’havien de sotmetre a
aprovació les noves ordenances fiscals i com que els darrers anys l’ajuntament venia
adherint-se a les de la Diputació de Barcelona, es tractava d’examinar les variacions
per adaptar-les el millor possible a les necessitats del municipi. Recordà que al Pla
d’Ajust es contemplava la previsió del seguiment de l’evolució dels ingressos
municipals per poder afrontar els pagaments, i això és el que feia. Com a resum
destaca que l’IBI s’apuja un 4 per cent, les escombraries un 2 per cent; vehicles i
plusvàlues sense augment, i que la resta de taxes, tindria un increment lineal de l’1
per cent.
La proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, es com segueix:
“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.
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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.
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, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 7

Impost sobre Béns immobles
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per llicències o la comprovació
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Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 12

Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 20

d’activitats
comunicades
en
matèria
d’urbanisme
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
controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues
Taxa
per
expedició
de
documents
administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
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.
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública
Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública
Taxa per la prestació de serveis relacionats
amb els animals de companyia

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer,
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en
tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de 30 de setembre de 2013:
Ordenança General de
Municipals.
Ordenança Fiscal núm.
Ordenança Fiscal núm.
Ordenança Fiscal núm.

Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
1
2
3

Ordenança Fiscal núm. 4

Impost sobre Béns immobles
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana
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Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 6
Ordenança Fiscal núm. 7
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12

Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 20

Impost sobre activitats econòmiques
Contribucions Especials
Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats
comunicades
en
matèria
d’urbanisme
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
controls periòdics i les revisions periòdiques
Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora dels preus públics
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues
Taxa
per
expedició
de
documents
administratius
Taxa per la llicència d’autotaxi
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.
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública
Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública
Taxa per la prestació de serveis relacionats
amb els animals de companyia

Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
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ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
Municipals.
Ordenança Fiscal núm. 1
Impost sobre Béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 4
Impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 5
Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 7
Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats
comunicades
en
matèria
d’urbanisme
Ordenança Fiscal núm. 8
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
controls periòdics i les revisions periòdiques
Ordenança Fiscal núm. 9
Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Ordenança Fiscal núm. 10
Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Ordenança Fiscal núm. 12
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues
Ordenança Fiscal núm. 13
Taxa
per
expedició
de
documents
administratius
Ordenança Fiscal núm. 14
Taxa per la llicència d’autotaxi
Ordenança Fiscal núm. 15
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 Fiscal núm. 16
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública
Ordenança Fiscal núm. 17
Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a
la via pública
Ordenança Fiscal núm. 20
Taxa per la prestació de serveis relacionats
amb els animals de companyia
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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.
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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”.
Intervencions.
El Sr. Cabot manifesta que el punt era suficientment important, com per patir una
convocatòria com la que s’havia fet, sense temps d’examinar. En qualsevol cas,
entenien que els augments proposats eren del tot innecessaris, que no calien i
menys en la situació actual i també considerant els ingressos que rebia l’ajuntament
i els serveis que prestava. Que l’IBI havia pujat un 20 per cent en l’actual mandat,
que era molt superior a l’IPC, i també les escombraries precisament quan els salaris
no pujaven i existia un atur important, a més l’ajuntament oferia molts menys
serveis i de menys qualitat com ara el canvi a un sistema pitjor de recollida, i
considerant que els veïns no s’ho mereixien, votarien en contra.
L’alcalde contesta que els números, amb independència de com els podien fer en
mandats anteriors, es feien com pertocava, amb criteris comptables, i els rebuts
efectivament s’incrementaven, però en xifres no era així, ja que en la taxa
d’escombraries incloïen la deixalleria que no la cobrava l’ajuntament, i la taxa de
l’ajuntament era de 129,99 euros, que a Bigues era de 180,88 euros, i a Lliça
d’Amunt de 192 euros, i això abans de l’increment que ara aprovaven, pel que a
Santa Eulàlia es mantenia una taxa molt per sota dels pobles veïns, i en qualsevol
cas el 2 per cent d’increment representava 2,60 euros a l’any per cada família.
Respecta a l’IBI passava el mateix, en primer lloc perquè l’augment s’havia imposat
per l’Estat, i també calia recordar que la proposta d’I-ERC de l’any passat,
precisament era la d’apujar aquest impost, tot i que ara que mínimament es feia, hi
estaven en contra. En resum, el municipi té uns impostos per sota dels de la
comarca i malgrat lo lamentable de la situació, l’ajuntament també tenia que cobrir
unes necessitats, que procurava harmonitzar-les amb els ingressos que rebia, i eren
conegudes les facilitats que es donaven als ciutadans amb dificultats per satisfer els
impostos.
El Sr. Cabot replica que no havia fet la comparació amb els altres pobles, sinó que
ho havia comparat amb la mateixa Santa Eulàlia, i si eren més baixos era perquè
durant els vuit anys que havia governat Esquerra havien mantingut els impostos i
donaven serveis.
L’alcalde diu que es cert que donaven serveis, encara que malauradament no
pagaven als proveïdors.
El Sr. Blanch diu que escurçar la convocatòria de la Comissió Informativa a dilluns
significava disminuir el temps disponible per examinar els expedients que es
presentaven al Ple. Que entenia el compromís del govern municipal amb el
compliment del Pla d’Ajust, i que encara que no agradés s’havia d’acceptar i
executar. En el cas de les deixalles per contra, els números que es donaven
contradeien els arguments que el canvi de sistema reportaria inferiors costos, i es
tornava a perdre un criteri d’oportunitat, tal com el PSC havia advertit l’any
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anterior, que era el de renunciar a l’augment dels 2,60 euros, justificat en l’estalvi
del sistema.
L’alcalde contestà que el regidor tenia raó i era una posició lògica i compartida pel
Regidor de l’Àrea que havia presentat la seva proposta sense apujar les
escombraries per la poca incidència de l’augment. Però també calia entendre que
l’Ajuntament estava vivint moments molts complicats econòmicament, fins a
l’extrem que algunes de les aportacions de Santa Eulàlia a la Mancomunitat de la
Vall del Tenes, les tenien que adelantar els ajuntaments de Bigues i Lliça d’Amunt.
Amb aquesta situació no podien dir als alcaldes dels municipis veïns, que a Santa
Eulàlia no s’apujaven impostos, però que continuessin pagant els nostres deutes.
Per això compartint els arguments i el contingut de la proposta del Sr. Moret, ara no
es podien dur a terme.
El Sr. Gonzalo digué que la documentació i les explicacions rebudes, havien estat de
gran qualitat i confiava en els números facilitats, per això podia entendre com
necessari que s’incrementessin els impostos per les necessitats de recaptació. No
podia dir el mateix d’altres qüestions, per exemple, apujar l’IPC durant molts anys
era neutre, significava acompanyar a las rendes salarials, però ara indicava quant
s’estava expropiant del salari, perquè els salaris estaven congelats o havien fet una
davallada. Per això potser fora necessari incrementar els ingressos de l’IBI un 4 per
cent, i les escombraries un 2 per cent, però en el total, perquè individualment, a
l’hora de contribuir, s’haurien de tenir en compte les rendes de cadascun. Conscient
d’altres qüestions com el menysteniment de l’administració local respecte a altres
països, i de les disfuncions de l’administració central, amb episodis absurds com la
despesa de 250 milions d’euros per redreçar un submarí de nova construcció,
entenia que calia fer esforços en l’administració municipal i replantejant-se la
manera d’aconseguir que la recaptació dels recursos necessaris s’efectués de
manera més justa.
L’alcalde digué que podien compartir la majoria dels raonaments, però que estaven
en el marc de la legislació local, i que existien moltes limitacions.
Posada a votació la proposta fou aprovada pel vot favorable de sis regidors
de CiU i un regidor del PP. Votaren en contra tres regidors d’ I-ERC, dos
regidors del PSC, i un regidor d’IV-EUIA.
I a ¾ de vuit del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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