
Ple extraordinari del 20 d'octubre
1 .- Aprovació provisional
de la Modificació d'Orde-
nances Fiscals per a
l'exercici 201 7.
L'Alcalde, Ignasi Simón, va
explicar que hi havia hagut
algunes modificacions en
les Ordenances Fiscals per
a l 'any 201 7 per adaptar-les
a noves normatives però
que, en general, s'havia se-
guit el criteri d'increment 0.
L'Alcalde va anar anome-
nant les ordenances fiscals
una per una i comentant-ne
algunes modificacions:
- Impost sobre Béns Immo-
bles: s'han modificat qüesti-
ons normatives i s'ha
introduït una nova exempció
per als terrenys forestals on
es real itzin reforestacions, la
qual té una durada de 1 5
anys.
- lmpost sobre vehicles de
tracció mecànica: s'han mo-
dificat temes normatius.
- Impost sobre l 'increment
de valor dels terrenys de
naturalesa urbana: s'ha afe-
git un article en els actes no
subjectes a aquest impost:
"L'adjudicació de la total itat
d'un bé immoble a favor
d'un dels copropietaris efec-
tuada com a conseqüència
de la dissolució d'una co-
munitat de béns constituïda
sobre un immoble de natu-
ralesa indivisible".
- Taxa per expedició de do-
cuments administratius: es
cobren les fotocòpies i ara
també es cobraran les còpi-
es digitals. Tambés s'ha in-
troduït un nou concepte,
l 'informe vinculant de viabi l i-
tat d'avant projecte d'obra
de més de 500 metres qua-

drats, amb un cost 342,70€.
- Taxa per l l icències o la
comprovació d'activitats co-
municades en matèria
d'urbanisme: s'han fet can-
vis normatius.
- Taxa de cementiri munici-
pal: s'ha arrodonit alguna
tarifa.
- Taxes per recol l ida, trans-
port i tractament d'escom-
braries i altres residus
municipals: s'ha automatit-
zat el mètode de trebal l i les
bonificacions.
- Taxa per parades, espec-
tacles i atraccions situades
en terrenys d'ús públ ic i
indústries del carrer i ambu-
lants: s'ha introduït una bo-
nificació del 20% sobre el
total del cost per aquel ls ti-
tulars de parades del mer-
cat setmanal que hi siguin
des de l 'any 1 996 sense
interrupció.
- Impost sobre activitats
econòmiques: s'han intro-
duït canvis normatius.
- Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció admi-
nistrativa en l 'activitat dels
ciutadans i les empreses a
través del sotmetiment a
prèvia l l icència, comunica-
ció prèvia o declaració res-
ponsable i pels controls
posteriors a l 'inici de les ac-
tivitats: la majoria de tarifes
queden igual, però hi ha pe-
tites variacions a la baixa de
les quanties dels epígrafs
Declaració Responsable
d'Activitat Innnòcua, Comu-
nicació Prèvia d'Activitat de
Baix Risc i Comunicació
Prèvia de canvi de nom
d'una activitat, per tal de
promoure l 'obertura de ne-

gocis. També s'ha introduït
un nou epígraf, Comunica-
ció prèvia d'inici d'activitats
d'habitatges d'ús turístic.
- Taxa pel subministrament
d'aigua: augmenta un 5% de
mitjana, però el 97% de
quotes domèstiques del
servei s’ incrementen un 4%
i el 91 % del consum
domèstic de l 'aigua
s’incrementa un 2%. I ,
s'estableix una quota de
servei bonificada pels casos
d'emergència social . A més,
els habitatges amb quatre o
més persones empadrona-
des poden sol· l icitar l 'ampli-
ació dels trams de consum
d'aigua, amb la qual cosa el
preu de l 'aigua per metre
cúbic és el mateix però te-
nen més aigua fins que no
salten de tram. També es
creen quatre trams per al
consum industrial , per tal
d'afavorir al petit comerç.
L'Alcalde va explicar que
aquesta taxa no ha tingut
cap modificació des del
201 2, que el preu que Sorea
ha de pagar per l 'aigua
d'ATLL ha augmentat un 8%
i que el que es proposa
d'augment està molt per so-
ta d'aquesta xifra.
- Ordenança general de
gestió, l iquidació, inspecció i

recaptació dels ingressos
de dret públ ic municipals:
S'actual i tza tota.
El PP va votar en contra i
va dir que considerava ex-
cessius els preus de les or-
denances fiscals, tenint en
compte la situació ecòno-
mica de la gent i l 'economia
sanejada de l 'Ajuntament.
L'Alcalde va contestar que
feia 6 o 7 anys que no
s'apujaven impostos i que
l 'IPC ha anat pujant. També
va dir que l 'equip de govern
és conscient que els im-
postos són un esforç im-
portant per a les famíl ies,
però que serveix per pagar
els serveis que ofereix
l 'Ajuntament. Ens agradaria
anar abaixant-los, de fet
s'han abaixat dues vegades
les escombraries, però hem
de saber fins on podem ar-
ribar i trobar un equi l ibri és
difíci l . La política que ha
pres l 'equip de govern per
als impostos de cara a l 'any
vinent és la congelació, una
política que considera as-
senyada i en la lín ia d'altres
municipis.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA

2.- Aprovació inicial de la
Modificació d'Ordenances
no Fiscals per a l'exercici
201 7.
L'Alcalde també va explicar
les modificacions incorpora-
des en les ordenances no
fiscals:
- Ordenança municipal de
pol icia i bon govern: S'ha
iniciat la campanya "Espai
sense fum", que incideix en
la prohibició de fumar en els
espais públ ics, per recoma-
nació del Síndic i per pro-
tecció de la infància. També
s'ha afegit la prohibició de
vendre begudes alcohòl i-
ques entre les 23h i les 8h
en els establ iments comer-
cials, a excepció dels desti-
nats a l 'àmbit de la
restauració. A més, com en
altres pobles, s'han establert
trams de multes segons el
tipus d'infracció, que van
des de 50 a 1 00€ per a in-
fraccions l leus a entre 1 .001
i 3.000€ per a infraccions
molt greus reincidents.
- Ordenança de circulació
de Ll içà d'Amunt: Es redacta
mil lor el tema de la càrrega i
descàrrega, i la retirada de
vehicles de la zona blava
s'estableix quan es tripl ica el
temps excedit.
UNANIMITAT

1 0 >

Publicitat




