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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Motivació de la urgència 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

La urgència ve motivada perquè l’exposició pública de les ordenances finalitzava el 15 de 
desembre, que era dijous passat. Les al·legacions es poden presentar físicament a 
l’Ajuntament o per correu administratiu, això genera que hi hagi un dia o dos que puguin 
arribar a l’Ajuntament i per tant doncs s’ha esperat aquests 2 dies per poder respondre-
les totes conjuntament, ahir es va fer la comissió informativa i avui fem el ple per poder 
complir amb la norma que ens diu que el dia 23 és el darrer dia per poder portar-les a la 
Diputació i que ens les publiquin per poder tenir efecte a 1 de gener de 2017. 

Les dates venen donades així i per tant la nostra obligació és de portar-ho per poder-ho 
publicar dins del termini legal i que siguin efectives a 1 de gener. 

 

 

Votació 
Sotmesa a votació la motivació de la urgència, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

  Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 0 
  Abstencions: 7 (Convergència, PSC-CP i C’s) 
 

 

 

2. Resolució a les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les 
Ordenances Fiscals de l'exercici 2017.  

ANTECEDENTS DE FET I DE DRET 
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Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la LIei d’Hisendes Locals en els seus articles 15 al 19 sobre el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Finalitzat el dia 15 de desembre el termini per a la presentació d’al·legacions contra 
l’aprovació provisional de  les  modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2017, consten presentades al·legacions per la Federació d’Associació de Veïns de Sant 
Quirze, pel Partit Sentit Comú i pel Grup Municipal de Convergència. 
 
Vistes les al·legacions presentades per la Federació d’Associació de Veïns de Sant 
Quirze, pel Partit Sentit Comú i pel Grup Municipal de Convergència contra l’aprovació 
provisional  de  les  modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017. 
 
Considerat l’informe 270 / 2016 de la Intervenció municipal, on es posa de manifest que 
l’expedient està ajustat a Dret. 
 
Consensuat el nou redactat del punt b)3. De l’article 5 sobre Beneficis Fiscals de 
l’Ordenança Fiscal número 4.13. Taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de 
residus municipals.  
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Incorporar el nou redactat del punt b)3. De l’article 5 sobre Beneficis Fiscals de 
l’Ordenança Fiscal número 4.13. Taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de 
residus municipals segons la descripció següent: “L’aplicació d’aquesta bonificació es farà 
d’ofici, d’acord amb el registre d’entrades realitzades en el servei de la deixalleria durant 
el període del 1 de gener de 2016 al 30 de juny de 2017.  
 
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la Federació d’Associació de Veïns 
de Sant Quirze contra l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2017. 
 
Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Partit Sentit Comú contra 
l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2017. 
 
Quart.- Desestimar les al·legacions enumerades com III.a), III.b), III.c), III.d) i III.f) 
presentades pel Grup Municipal Convergència contra l’aprovació inicial de les 
Ordenances Fiscals de 2017. 
 
Cinquè.- Inademetre l’al·legació enumerada com a III.e) presentada pel Grup Municipal 
Convergència contra l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals de 2017. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord definitiu i el text íntegre de la modificació de les Ordenances 
Fiscals en el Butlletí Oficial de la Província, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener 
de 2017 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
Setè.- Trametre aquest acord d’aprovació definitiva de les modificacions de les 
Ordenances Fiscals al Departament de Governació de la Generalitat, de conformitat amb 
allò que preveu l’art. 2.) del Decret 947/1994, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en 
matèria d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
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Deliberacions 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 

Bon vespre a tothom. 

Hem rebut al·legacions per part de 3 entitats, en faré un breu resum, basant-me sobretot 
en l’informe d’Intervenció. 

La primera entitat que ens ha presentat al·legacions ha estat la Federació d’Associacions 
de Veïns de Sant Quirze. 

La primera al·legació que ens en ha presentat al·lega que sigui reconegut el dret de tots 
els ciutadans a rebre a bonificacions per aportacions a la deixalleria. I de la lectura del 
cos de l’al·legació es pot interpretar o deduir que és a causa o pel motiu de la utilització 
de la targeta ciutadana, la suposada pèrdua d’aquest dret. 

Segons l’informe d’Intervenció entra dins de la potestat d’autoorganització de la 
Corporació l’ús d’aquesta targeta ciutadana. I en cap cas vulnera l’article 3 de la Llei 
58/2003 general tributària que consagra la igualtat com a principi del sistema tributari 
espanyol. Doncs es tracta d’una eina tècnica d’accés general i gratuït i que com saben 
tots vostès es lliure al mateix moment que ve el veí o la veïna a recollir-la. 

Per la qual cosa s’entén que aquell mitjà tècnic no limita el dret dels ciutadans i 
ciutadanes a gaudir de les bonificacions expressades en aquesta taxa. 

La segona al·legació que ens ha presentat al·lega que s’entengui el pagament a terminis 
previst per l’impost de béns immobles a la resta de taxes i impostos, via rebut únic. 

Aquí tenim una sèrie de problemàtiques, ja que el calendari fiscal no el tenim el dia 1 de 
gener, la disponibilitat dels padrons l’anem obtenint al llarg de tot l’exercici, el de béns 
immobles és el més ràpid, aquest doncs a mitjans de gener ja l’obtenim, però els terminis 
voluntaris de la resta de taxes, per exemple el cementiri s’inicia al mes de març, la de 
guals l’obtenim al mes d’abril, la recollida d’escombraries s’inicia al setembre. Doncs això 
suposaria un fort conflicte per buscar un rebut únic per poder-lo i distribuir en 12 parts. A 
part dels inconvenients que tenim quan es tracta de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, per les modificacions que es pateixen al llarg de l’any. 

Per la qual cosa la recomanació des d’Intervenció és que tota aquesta sèrie de dificultats 
tècniques de gestió i control fan desaconsellable l’aplicació d’aquest pagament a terminis. 

L’altra entitat que ens ha presentat al·legacions és el partit Sentit Comú de Sant Quirze. 
L’al·legació que ens presenta és la supressió del coeficient del número de residents per 
fixa la quota tributària de l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 4.13. 

En aquesta al·legació es manifesta la disconformitat perquè la taxa consideri el nombre 
de residents pel càlcul de la quota tributària, penalitzant d’aquesta forma les famílies 
nombroses. 

Val a dir que l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
vincula les quotes de les taxes que graven els serveis públics al cost efectiu d’aquestes. 

Per tant resulta correcte relacionar el nombre de residents de cada unitat fiscal al cost 
efectiu del servei que es presta i aquest a la quota. Atès que justament el que grava la 
taxa és la capacitat generativa de residus. 



 

 5/17 

També per últim hem rebut al·legacions per part del grup municipal de Convergència.  

La primera de les seves al·legacions és l’aplicació i universalització del règim de 
fraccionament en 12 terminis a la totalitat dels rebuts, eliminant el mínim establert dels 
120€. 

Tal com hem comentat a l’al·legació de la FAV, ja he explicat les dificultats de fer un sol 
rebut, unificant totes les taxes, i a més hem de recordar que els 120€ va ser un acord que 
es va prendre en les sessions que hem anat treballant les ordenances amb tots els grups 
municipals. 

Venia recomanat sobre tot per part dels tècnics, de què no hi haguessin rebuts per sota 
dels 10€, i és l’import mínim que ens exigeix l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona per quan hàgim de fer executives. 

La següent al·legació seria l’aplicació de la rebaixa sol·licitada del tipus impositiu de l’IBI, 
en virtut d’un compromís assolit en una moció de juliol del 2015, on s’estipulava que 
s’estudiés aquesta possibilitat. 

Quant a aquesta al·legació la Intervenció ens recomana que cal respectar l’article 72.1 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que preveu un tipus de 
gravamen mínim del 0,4% pels immobles de naturalesa urbana. 

Però també cal salvaguardar l’estabilitat pressupostària consignada per la Llei orgànica 
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Cal considerar també que la implicació de la mesura en l’evolució del romanent de 
Tresoreria per a despeses generals i d’estalvi net, amb les seves implicacions a les 
possibilitats d’avalar el crèdit com a forma de finançament de futures inversions. 

Una altra al·legació que ens ha presentat el grup és l’aplicació de les bonificacions en IBI 
segons valor cadastral i renda, augment de la bonificació a les famílies nombroses i als 
col·lectius més desfavorits i descomptes del 3% dels tributs quan es liquidi en un 
pagament únic. 

Cal recordar que ja es fa una bonificació sobretot tenint en compte la renda per càpita, el 
nombre de fills es té en compte, però sempre tenint present el valor cadastral de la finca i 
la renda que obté la família, i es fa de forma escalonada, del 50 fins arribar al 90% de 
bonificació en funció dels ingressos. 

Quant al descompte del 3%, considerem que en aquest moment no és propici per fer-ho. 

Una altra al·legació seria l’aplicació, aplicar la bonificació del 50 i del 75% per incrementar 
el promig de la plantilla de treballadors, segons l’escalat proposat. Aquesta al·legació s’ha 
desestimat tècnicament perquè en cap cas es pot aplicar un percentatge superior al 50%, 
tal com indica el paràgraf de l’article 88.b de la mateixa llei. 

Una altra al·legació és l’aplicació de l’augment de la bonificació fins el 90% de l’impost 
per raons medi ambientals als titulars de vehicles elèctrics i híbrids. Aquesta al·legació no 
s’ha admès perquè aquesta ordenança no ha estat objecte de revisió, per la qual cosa no 
es pot presentar cap al·legació.  
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No obstant, recordem que aquesta ordenança va ser aprovada el 31 de desembre del 
2014, i donava una bonificació fins el 50%, màxim que es pot obtenir és el 75%, per la 
qual cosa en cap cas podríem arribar al 90 que proposa l’al·legació. 

I la darrera al·legació seria l’aplicació de l’increment de la bonificació del 25% fins el 75% 
per a aquelles activitats de nova implantació, del 75 al 100% per a aquelles persones en 
situació d’atur i que iniciïn una activitat. I finalment també del 75 al 100% per a aquelles 
persones que iniciïn una nova activitat i siguin menors de 30 anys. 

Aquí doncs la Intervenció ens recorda que en aquest cas aquesta Intervenció observa 
que la taxa disposa d’un trasllat a la quota del cost de prestació del servei molt inferior al 
cost real, de què tal com s’aprecia a l’estudi econòmic adjunt a l’aprovació inicial de 
l’expedient, el rati de cobertura és del 31,11%. 

Vistes les al·legacions, la disposició seria: 

 
“Primer.- Incorporar el nou redactat del punt b)3. De l’article 5 sobre Beneficis Fiscals de 
l’Ordenança Fiscal número 4.13. Taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de 
residus municipals segons la descripció següent: “L’aplicació d’aquesta bonificació es farà 
d’ofici, d’acord amb el registre d’entrades realitzades en el servei de la deixalleria durant 
el període del 1 de gener de 2016 al 30 de juny de 2017.” 
 
És a dir que s’amplia a 6 mesos per tot el que és l’efecte a l’ordenança de deixalles. 
 
“Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la Federació d’Associació de 
Veïns de Sant Quirze. 
 
Tercer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Partit Sentit Comú. 
 
Quart.- Desestimar les al·legacions enumerades com III.a), III.b), III.c), III.d) i III.f) 
presentades pel Grup Municipal Convergència. 
 
Cinquè.- Inadmetre l’al·legació enumerada com a III.e) presentada pel Grup Municipal 
Convergència.” 
 
Això s’haurà de publicar i també s’haurà de trametre l’acord de les Ordenances fiscals al 
Departament de Governació i d’Economia i Finances. 
 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Bona nit. 
 
Nosaltres en aquest serem concrets però alhora clars. 
 
Volem recordar perquè clar per antecedents, nosaltres vam votar en contra, el grup 
municipal de C’s va votar en contra de les Ordenances 2017, i també en aquest cas 
nosaltres no hem presentat al·legacions. 
 
Valorem el treball de les 3 parts que han presentat al·legacions, com vostè deia 
comencem per Convergència, també la Federació de Veïns i el partit Sentí Comú. 
 
Valorem aquest treball, de fet moltes o algunes, moltes no, diguem algunes de les 
consideracions que ells plantegen també nosaltres les vam fer en aquelles reunions 
prèvies que van tenir lloc, després també a la pròpia comissió que es celebra diguéssim 
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de manera formal, i també a Ple. I l’equip de govern algunes consideracions nostres en 
aquell moment les va acceptar i d’altres que no, i per això també aquestes parts, 
aquestes entitats també les presenten avui, algunes d’aquestes reclamacions que 
nosaltres ja vam fer. 
 
Dir també que no són precisament aquestes reclamacions les que nosaltres vam fer, la 
curiositat d’algunes que es presenten per part d’alguns, de la manera que es presenten i 
també curiós la defensa que ara fan vostès de la presentació d’aquestes al·legacions. Ho 
dic perquè és curiós, és com aquella obra que es va fer a Barcelona, El curiós incident, és 
curiós en qualsevol cas no entrarem a fons, sinó que respectem tant presentar aquestes 
al·legacions de manera formal i la defensa que vostè Sr. Falgueras acaba de fer. 
 
Òbviament nosaltres votarem una abstenció, però una abstenció ja dic molt oberta, anem 
qualificant el vots, però és una abstenció oberta a moltes de les consideracions que 
aquestes 3 parts fan, perquè sí que estem d’acord en gran part de els al·legacions que 
avui es presenten. 
 
Sí és cert que llegit com hem fet en el dia d’avui els informes dels tècnics, evidentment 
són coincidents amb les paraules pronunciades en aquestes sessions prèvies, en l’altra 
comissió formal, en la Informativa i en el propi Ple. 
 
Nosaltres som molt respectuosos amb aquestes opinions, i entenem que poden validar 
perfectament la realitat de l’Ajuntament i la negativa de fer unes mesures que després 
siguin insostenibles i per tant és millor no fer-les.  
 
Per tant vull dir, nosaltres en això, encara que quan nosaltres ho proposàvem, per 
exemple això del rebut únic o l’explicació que vostè ha fet, que ja es va explicar en el seu 
moment i que té la seva lògica, de què menys de 120€ hi havia certs problemes amb la 
gestió per part de la Diputació d’un pagament, etc. 
 
Entenem que això, a hores d’ara, creiem que és prudent, mantenir aquesta forma de 
treballar. 
 
Sense més ens abstenim i el que sí que, no centrats en al·legacions, però sí en el que 
són les ordenances, ens agradaria Sra. alcaldessa que complissin aquells temps 
diguéssim de treball al llarg de l’any perquè no tornant de vacances, que ja no és tornant 
de vacances perquè ens posem a l’octubre, haguem de córrer. 
 
Jo crec que és bo, com vostè va platejar, inclús doncs treballar durant l’any, incorporar 
qualsevol modificació que pugui haver, i que aquestes al·legacions que es presenten 
formalment a avui, doncs potser si són tractades al llarg de l’any, seran més digeribles 
per tots o no, amb aquelles explicacions tècniques i polítiques considerem que no tenen 
lloc i que no hi ha més dubte que fer-ho d’una determinada manera. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Els hi reitero el compromís que farem el calendari fiscal de com treballarem, tant els 
pressupostos com les ordenances per no haver d’anar amb plens d’urgència a última 
hora, o perquè les dates amb exposició pública també han canviat i per tant tot s’ha de 
preveure amb uns mesos d’anticipació. 



 

 8/17 

 
 
La senyora Sílvia Peralta Valdívia declara: 
 
El nostre grup, tal i com va fer al Ple d’aprovació prèvia d’ordenances, mantindrà la seva 
abstenció, mantindrà la seva abstenció bàsicament perquè part de les nostres propostes 
que vam fer a les reunions del tema d’ordenances, van ser acceptades i per tant, con dic, 
com què una part important van ser acceptades, mantenim aquesta posició. 
 
Bé hi ha altres que no han estat acceptades, algunes de les quals hi estan en 
consonància amb algunes de les al·legacions presentades per altres grups, com el grup 
de Convergència, sobretot en relació a les bonificacions empresarials, a nosaltres també 
ens hagués agradat que això s’hagués acceptat, però bé no va ser així i per tant el nostre 
vot favorable tampoc podrà ser. De totes maneres, tot i que no hem presentat 
al·legacions, sí que voldríem tornar reclamar i aprofitar perquè és una de les nostres 
principals reivindicacions, el tema del fraccionament universal. 
 
Sempre ho reclamem, ja ho saben des de l’any passat, que es va plantejar aquest tema, 
que sí que vam presentar al·legacions. El fet de què el fraccionament de l’IBI es pugui 
aplicar de manera universal amb independència de la quantia, ja sabem els problemes 
tècnics que això pot comportar, però portem exemples d’altres ajuntaments semblants al 
nostre, que la única condició per poder fraccionar l’IBI és que sigui qualsevol persona 
física o jurídica que el tingui domiciliat. 
 
Per tant no hi ha cap limitació quant a quantia, nosaltres continuarem reclamant i 
reivindicant aquest fraccionament que sigui com dic de manera universal per a tota la 
ciutadania de Sant Quirze, per a tots els contribuents de l’IBI. 
 
Estem satisfets en una part perquè va ser un debat interessant, intentar doncs apropar-
nos aquí i poder establir un límit a partir de 120€ per poder aplicar aquest fraccionament, 
però com dic, continuarem reclamant que aquesta mesura sigui de manera totalment 
igualitària. 
 
I també continuarem reclamant l’aplicació de la moció, que és una de les al·legacions que 
també vam presentar l’any passat, i en això també coincidim amb una al·legació que 
presenta Convergència. La moció referent a la deducció de l’IBI, a la rebaixa de l’IBI, que 
tots ens va comprometre, vam aprovar per unanimitat al juliol de l’any passat i encara no 
s’ha aplicat. Per tant continuarem també reivindicant que es pugui aplicar aquesta rebaixa 
addicional de l’IBI, ja que com dic va ser aprovada de manera unànime per tots els grups 
municipals. 
 
Sabem que comporta un esforç addicional econòmic important per a l’Ajuntament, al 
voltant de mig milió d’euros, no obstant això sabem la bona situació de solvència 
econòmica que té l’Ajuntament, la possibilitat, i això també ho vam estar parlant, de 
generar ingressos addicionals a través de l’elaboració d’alguna ordenança, i també per 
altres vies. 
 
Per tant quan puguem ser capaços de poder generar aquests ingressos addicionals, 
nosaltres com dic continuarem reclamant aquesta rebaixa addicional de l’IBI, que és un 
deute pendent que tenim amb la ciutadania. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Bon vespre. 
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En primer lloc, volia una mica compartint les paraules del Sr. Sánchez, no deixa de ser 
curiós que quan vostès estaven a l’oposició, aquesta targeta VIP que ara és targeta de 
serveis que tanta al·lèrgia, o digues-li  d’alguna manera, els hi provocava, no els hi 
agradava. Que ara sigui la FAV que els hi entra al·legacions en aquest sentit, no per 
eliminar-la, sinó perquè a la deixalleria hi hagin bonificacions generals, ara vostès ho 
refusin i facin una defensa d’aquesta targeta. No deixa de ser curiós certament.  
 
Això vol dir que quan un després està governant, veu que les coses són molt diferents i 
que la defensa que fèiem nosaltres que era un instrument tècnic, vostès doncs veig que 
també ho comparteixen, si bé li han canviat el nom, no fos cas. 
 
Passant ja a les nostres al·legacions, sí que és veritat que evidentment quan un fa la 
feina doncs no li agrada que no li acceptin absolutament res.  
 
Veig que la Sra. Baldrich diu que sí, potser és el que li passava a ella quan estava..., 
doncs per això potser respon més a una “vendetta”, que no pas al sentit comú, valgui la 
utilització ara d’aquest nom, perquè miri algunes de les al·legacions que li fem eren allò 
que vostès defensaven quan estaven a l’oposició aferrissadament, i ara nosaltres doncs 
d’alguna manera ho compartim i també ho refusen. 
 
És allò que té la política, en fi. 
 
Mirant l’informe de l’interventor, veiem que hi ha la 3.a) que correspon a la del pagament 
per terminis, la 3.b) que és la que comentava la companya, la Sra. Peralta, en relació a la 
moció que es va aprovar, doncs a la rebaixa de l’IBI. La que fa referència a fer com una 
bossa de bonificacions, aquesta i l’altra que demanàvem de bonificacions pel que fa a les 
activitats empresarials, l’interventor doncs s’avé doncs que això al final acaba sent una 
voluntat política aprovar-les o no, per entendre’ns, el que comentàvem, la primera que 
fèiem era en relació als terminis de l’IBI, demanàvem que es modifiqués, és limita l’accés 
al pagament en 10 terminis a aquells rebuts que superin el valor dels 120€. Nosaltres 
demanàvem la universalització del fraccionament de l’IBI i que el termini fos en 12 mesos. 
 
Entenem l’esforç que ha fet enguany l’equip de govern acceptant una de les propostes 
del PSC, que era precisament disminuir-ho a 120€, però bé ens agradaria que de cara a 
l’any vinent veure si hi ha algunes famílies que fins i tot tenen problemes en aquest sentit, 
doncs es pugui considerar de tenir-ho en compte. 
 
L’altra doncs evidentment era la rebaixa del tipus de l’IBI, aquesta ordenança doncs, 
aquesta proposta d’al·legació ja la vam fer l’any passat, la repetim, i no és que sigui 
casual, és que simplement ens estem adherint a una moció que ja vam aprovar al juliol 
del 2015 per unanimitat on precisament doncs hi havia aquesta voluntat de fer-ho. 
 
Si bé la companya del PSC, la Sra. Peralta, ha comentat doncs que quan hi hagi 
capacitat de generar ingressos això es replantegi. D’acord, sí, però és que tenim la 
sensació que no hi ha hagut aquesta voluntat, ni ara ni des del juliol que es va aprovar 
aquesta moció. És va aprovar perquè segurament l’equip de govern, quedava malament 
votar-hi en contra, però no hem vist aquesta voluntat de fer-ho i per tant doncs bé també 
lamentem que aquesta al·legació que hem fet tampoc tiri endavant. 
 
Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 2.1, seguim reclamant allò que vostès ara que estan 
a l’equip de govern reclamaven quan estaven a l’oposició, que era bonificació de l’IBI 
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segons valor cadastral i renda, augment de les bonificacions a les famílies nombroses i 
als col·lectius més desfavorits. I des compte del 3% del rebut quan es liquidés en un 
pagament únic. 
 
Seguim sense veure cap d’aquestes bonificacions proposades, bé per això demanàvem 
també que es tinguessin en compte i veiem que també han estat refusades. 
 
Pel que fa a la 2.2, aquesta si bé que ha sigut un error diguéssim, podria ser nostre 
evidentment i aquí doncs entenem que no s’accepti, i és que a les bonificacions pel que 
fa a les empreses que agafen treballadors que estan, que augmenten la plantilla, els 
barems de la llei permeten fins el 50% i nosaltres en una de les bonificacions havíem 
precisament superat això. Per tant entenem que aquesta no  s’accepti, per tant és un 
tema merament tècnic i així compartim aquest fet. 
 
Pel que fa al tema dels híbrids, si bé és cert que no hi ha hagut cap modificació, sí que 
entenem que s’ha de fomentar precisament el transport elèctric i hem d’anar en aquest 
sentit i precisament el que nosaltres proposàvem era bonificar als propietaris de vehicles 
d’aquest tipus, entenem que aquesta ordenança no s’ha modificat, però si bé ho podien 
haver proposat vostès, perquè actualment la bonificació pels propietaris d’aquest tipus de 
vehicles és fins el 50% i la llei permet fins el 75%. Per tant això, de cara a l’any vinent 
potser es podria treballar i augmentar-ho perquè entenem que hem de prendre diguéssim 
decisions en aquest sentit i podria ser una bona mesura. 
 
Aquesta tampoc ens l’han acceptat, bàsicament perquè com què no s’ha modificat 
l’ordenança, doncs no hi ha diguéssim motiu, però de cara a l’any vinent, diguem que són 
les dies que tècnicament hi havia errors, però aquesta sí que ens agradaria que constés 
en acta que ja que aquí la bonificació només està fins el 50% doncs augmentar-la fins el 
75% per aquells que tinguin aquest tipus de vehicles. 
 
I certament el que ens sorprèn, ens sorprèn força, és que no hagin acceptat pel que fa al 
tema de les bonificacions empresarials, perquè entenem que hi ha 2 punts que les 
persones que siguin menors de 30 anys i vulguin establir-se i engegar un negoci, 
entenem que com fan altres municipis, la bonificació hauria d’arribar al 100%, ,perquè 
precisament la feina de l’administració és generar aquests brots verds que a vegades 
doncs se’n parla i els hi hem de facilitar la feina i pocs són els que precisament volen fer-
ho, doncs pel que ho volen fer certament crec que l’administració no hauria de cobrar cap 
tipus de bonificació. 
 
I també per aquelles activitats de nova implantació, malauradament tot el que és la zona 
del Mas Duran, tot l’eix diguéssim, continuen havent molts locals buits, i la millor manera 
de generar activitat comercial en un municipi és precisament que tots aquests locals buits 
s’omplin i per tant nosaltres també proposàvem que hi hagués un augment de la 
bonificació per les noves activitats i veiem que vostès també ens ho han refusat. 
 
I en aquest sentit l’interventor no hi ha posat cap “pero” tècnic, i bàsicament doncs 
entenem que ha sigut una qüestió política. 
 
Bé nosaltres de cara a l’any vinent, doncs seguirem treballant, tornarem a proposar 
propostes en el ben entès que puguin ser acceptades  i que tot allò que sempre parlen i 
diuen del consens i de treballar plegats, doncs podem acabar entenent el alguna ocasió 
per portar a terme propostes en benefici al final dels santquirzencs i santquirzenques. 
 
 
El senyor Albert Falgueras Cuatrecasas declara: 
 
En primer lloc agrair l’abstenció del grup de C’s i del grup del PSC. 
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Sobretot m’ha agradat la paraula prudència que ha fet servir el Sr. Sánchez. Evidentment 
són unes ordenances que anem avançant amb prudència. Prudència que fa falta pel tema 
dels 500.000€ que comentava la Sra. Peralta de l’IBI, la rebaixa de l’IBI suposaria mig 
milió, i evidentment s’haurien de trobar ingressos addicionals, com deia ella, per poder 
baixar el tipus de gravamen que estem aplicant en aquests moments. 
 
Tot és viable, i el que és el fraccionament dels rebuts de l’IBI en aquest moment s’està 
fent en 10 fraccions. Recordem que a finals de gener és quan tenim el padró, llavors el 
primer rebut ja surt a finals de febrer i llavors durant 10 mesos, l’últim surt a finals de 
novembre, doncs són les 10 fracciona que es paguen l’IBI. 
 
Quan  comentava la Sra. Vallès pel que fa a la reducció de les bonificacions sobre l’IBI, 
recordem que l’ordenança que tenim en aquests moments fa bonificacions sobre la 
famílies nombroses, però sí que limita el valor cadastral de la vivenda a 250.000€. Per 
sobre d’aquest import no hi ha cap tipus de bonificació i també l’altra bonificació va en 
funció de la renda. Llavors des del 0,75 de l’IRSC multiplicat pel número de membres de 
la unitat familiar, tenen una bonificació del 90%, i aquesta va baixant fins el 50% quan és 
1,75. 
 
Quant al tema del 3% que havíem nosaltres proposat fa uns anys enrere, evidentment la 
conjuntura econòmica i de l’Ajuntament no és la mateixa. En aquells moments 
l’Ajuntament patia de tensions de Tresoreria i necessitava utilitzar pòlisses de crèdit i els 
tipus d’interès que hi havia en aquells moments eren al voltant del 4 o el 5%. Per la qual 
cosa en aquell moment sí que era raonable doncs poder bonificar als veïns i veïnes que 
ens paguessin l’IBI tot de cop. 
 
En aquests moments el tipus d’interès està al 0,1%, l’Ajuntament no utilitza les seves 
pòlisses de Tresoreria, llavors bonificar el fet de què alguns veïns ens paguessin de cop 
de l’IBI, això voldria dir que la resta de veïns haurien de pagar aquest cost. No suposaria 
cap benefici per a l’Ajuntament. Només en sortirien beneficiats aquelles persones que 
paguessin de cop l’impost. 
 
Quant a lo dels vehicles híbrids, evidentment en prenc nota i a mida que anem treballant 
al llarg de l’any vinent, doncs és una aportació que podem incorporar. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Només afegir. Sr. Falgueras d’acord, sí, sí ja ho ha reconegut que era deixar d’ingressar 
mig milió d’euros, però al final és una moció i entenem que les mocions i precisament, 
normalment aprovem mocions, moltes de caràcter general, per una de les poques que 
aprovem de caràcter local, doncs estaria bé que com a mínim tenir la voluntat de 
certament tirar-ho endavant, som conscients evidentment que això suposa menys 
ingressos, però com ja ha dit la Sra. Peralta, per sort l’Ajuntament de Sant Quirze està 
àmpliament sanejat com per poder assumir aquest tipus de mocions, que entenem que al 
final és un tema de voluntat. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
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Els hi haig de dir que la voluntat hi és tota. A la moció hi vam incorporar el si era possible, 
per poder tenir un pressupost equilibrat, si ara fem desaparèixer 500.000€ dels ingressos, 
el nostre sostre i la nostra fórmula se’ns descompensa i evidentment són 500.000€ que 
desapareixen de serveis directes. Hem de generar aquests ingressos per poder-ho 
suportar. L’any passat ja van desaparèixer 600.000€ i escaig dels ingressos i per tant 
enguany hem de donar serveis com s’han donat, amb els ingressos que recaptem i que 
hem pogut assegurar que tenim. 
 
Si durant aquest any aconseguim flexibilitzar la regle de despeses, desapareixen algunes 
fórmules màgiques d’aquestes que se’ns imposen des de l’Estat espanyol i podem fer 
algun altre tipus de pressupost, probablement puguem arribar doncs a això, i generem 
més ingressos, doncs podem arribar a assumir perquè és voluntat de tots, per això es va 
aprovar per unanimitat, les mocions no s’aproven per “postureo”, sinó que s’aproven 
perquè, per creença, perquè les mocions són declaracions públiques de voluntats. 
 
Els hi haig de dir que la moció dels vehicles híbrids, la volíem acceptar i va ser en el 
moment d’anar a fer l’informe l’interventor, que ens va dir que no la podíem acceptar 
perquè no ha estat motiu de modificació. I ens vam apuntar tots a la memòria que per 
l’any vinent és un deure que tenim. 
 
I les bonificacions empresarials, els hi hem de dir que han passat del 10 al 25%, perquè 
hi ha una voluntat de descomptar en l’IAE, i en activitats del 25 al 75%, segons, hi ha uns 
supòsits diferents, però realment ja s’han apujat aquest mateix any. És un tema que vam 
estar negociant a la comissió, i com molt bé deia abans el Sr. Sánchez i la Sra. Peralta, 
amb el calendari que farem molt aviat, és a dir duran el 2n trimestre, estarem tornant a 
debatre, ho tindrem molt fresc d’aquest Ple i podrem tornar a fer els càlculs, i si veiem 
que es pot apujar una altra vegada, serà ben vinguda l’ajuda que puguem donar a tots els 
nous emprenedors i a totes les persones, que com vostès diuen, capitalitzen l’atur o que 
tenen la proposta de poder muntar una petita emprenedoria o gran per poder mantenir la 
família. 
 
Per tant la voluntat és anar millorant, però sí que tenim un sostre de limitació. 
 
La curiositat no ve donada tant, abans ens deien, la targeta VIP o la targeta ciutadana, 
com li posem el nom, vostès els hi convenç més o menys, no ens hem hagut de doblegar 
a la realitat que tècnicament, la concessió que hi ha feta en aquest moment i per bastants 
anys, regula la manera de captar o de registrar a través d’aquesta targeta i per tant si la 
fem desaparèixer hauríem d’inventar-nos un altre sistema, que seria una altra targeta 
d’una altra manera. Per tant, no és que ens agradi més o menys, sinó que senzillament hi 
ha trista realitat per nosaltres que és que està lligada a una concessió que li falten forces 
anys, i que per tant no podem modificar-la ara immediatament perquè no estem al final 
del contracte. 
 
Bé i aquí estem, no hi ha més estima o menys a la targeta, sinó la necessitat de poder, 
sobretot en aquest cas, la recollida de la deixalleria està regulada d’aquesta manera i no 
la pots canviar de cap altra. Probablement si quan vam fer la concessió s’hagués tingut 
en compte d’una altra manera, doncs hauríem pogut canviar-la. 
 
 
La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 
 
Només dues coses. 
 
Vostè acaba de dir que segurament s’hauria de fer una altra targeta, per tant, vostè ho ha 
dit això, ho acaba de dir, que la concessió està lligada en aquesta targeta i que sinó que 
segurament s’hauria de fer amb algun altre tipus de targeta. Per tant entenem, i vostès 
han vist un cop han estat al govern, que aquesta targeta tècnicament és útil i per tant el 
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que se li ha de donar és sortida, possibilitats i vostès li han canviat el nom, li l’han posat 
targeta de serveis, ho celebrem, però bé celebro que un cop hagin estat al govern hagin 
vist que era útil, lligat o no a unes bonificacions i a la deixalleria, però han vist que pugui 
tenir una utilitat. 
 
I tornant al tema de la moció, és que a part de ser un tema de voluntat, és un tema de 
compliment, perquè al final és una moció que es van aprovar una acords i que per tant 
totes les mocions s’han de complir. 
 
I sí, i tant, són 500.000€ que vostè diu que a nivell de serveis la gent deixa de percebre, 
però és que són 500.000€ que la gent deixa de pagar. Per tant és allò, el peix que es 
mossega la cua, doncs comencem perquè no els hagin de pagar, i això al final acabarà 
repercutint a les butxaques de les famílies, que segurament ho agrairan. I bàsicament té 
capacitat per endeutar-se, no se n’oblidi. Allò que tant criticaven d’endeutar-se, allò que 
moltes vegades tant ens criticaven de la manera de gestionar, doncs miri, és dels 
ajuntaments més sanejats i per tant per mig milió d’euros, diguéssim que el problema no 
està aquí, tenen capacitat per endeutar-se i al final és un tema de voluntat i compliment. 
 
Volia matisar això. 
        
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
L’endeutament es contempla per les inversions, no per gestionar el capítol II, que és el 
que arriba als serveis directament a les persones. 
 
En aquest cas, l’any passat ja van desaparèixer 600.000€, enguany si en fem 
desaparèixer 500.000€, vol dir que hauríem de donar la mateixa qualitat de serveis amb 
1.100.000€ menys posats en el pressupost i que per tant dificultaria molt haver pogut 
ampliar partides de Benestar, d’Ocupació, les millores en les tarifes socials, la tarificació 
social a l’Escola Bressol, o a l’Escola de Música no hauria estat possible. Bé hi ha una 
sèrie de millores que proposa el pressupost que en aquest cas no hauria estat possible. 
 
No m’ha entès quan li deia lo de la tarja, li deia que com què la contractació que hi ha 
està lligada a una tarja, no hi ha més remei que tenir una tarja, perquè la manera que hi 
ha de regular-ho en aquest moment, això ho comentàvem ahir quan fèiem la informativa, 
la manera que hi ha de poder fer el lector i de poder captar les aportacions en aquests 
moments està pensat així. Si es pot trobar una altra manera que sigui, doncs perquè 
també s’ha detectat que hi ha errors, que a vegades el lector no funciona, que hi ha 
targes que es desprogramen. 
 
Per tant ja ho vam explicar ahir, que el cap de Via Pública estava buscant altres sistemes 
que garantissin més, que fos a través d’un codi de barres, d’un lector, el que fos, que a 
més a més acumulés la informació i que la nodrís d’una manera que no fos manual. 
 
Però en aquest moment, l’única manera que hi havia de gestionar-ho amb els recursos 
que hi ha és aquest. Ja s’estan buscant altres maneres. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
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Això com què era un tema que era recorrent, això de la targeta. Dir-li que miri, no sé si 
està lligat o no a la concessió, però jo quan vaig arribar vostès havien dissenyat un 
cartronet que era personal, que tenien els ciutadans, que els hi enviaven a casa seva, i 
amb aquell cartró havien d’anar a la deixalleria. 
 
Jo sí que li haig de dir a vostè, que jo vaig trobar que era una eina, potser en aquell 
moment no era una nova tecnologia perquè era un cartró, però evidentment era una eina 
que d’alguna manera se n’havia d’inventar alguna, perquè clar la gent que anava a la 
deixalleria d’alguna manera havíem de mirar a veure com garantíem o la bonificació o el 
fet de què hi anaven. I l’únic que vam fer nosaltres és la targeta. 
 
És cert com ha dit la Sra. Vallès, que aquesta targeta a vostès els hi feia un mal horrorós i 
no els hi agradava pel nom que li vam posar, però home a mi també m’agradaria que de 
tant en tant, no sé, vull dir, que les coses a vegades també s’han d’agrair. 
 
Nosaltres vam patir molt amb aquesta targeta, perquè vostès deien que era una eina que 
era elitista, que era sectària, bé que era horrorosa. Nosaltres els hi dèiem que és una 
eina tècnica pura i dura, és una eina per regular les bonificacions, per saber la gent que hi 
va i tot això. 
 
I ara resulta que vostè diu que això és perquè ho tenen lligat amb la concessió, li 
pregunto doncs: quan vostè tenia el cartronet no hi havia concessió i vostès també havien 
inventat el cartronet. Vull dir que també estaria bé Sra. alcaldessa que de tant en tant 
també pugui dir: “escolti té raó, nosaltres en aquell moment estàvem a l’oposició, fèiem 
política i lo que no ens agradava del que feien ho dèiem. I ara reconeixem que aquesta 
targeta és una eina tècnica i ja està.” I no cal dir-nos que està lligat a la concessió, home! 
no sé siguem transparents, a vostè que li agrada tant la transparència, siguem 
transparents i digui: “doncs mira nosaltres vam inventar allò, vostès ho van millorar, 
nosaltres ho vam criticar durant 8 anys, i ara els hi hem de donar la raó, és una eina 
tècnica.” I ja està, i contents de què els hi agradi i de què funcioni. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Quan es va crear el cartró és perquè no hi havia cap mena de selecció d’aportacions i 
llavors va ser a l’inici de passar als contenidors únics als contenidors de selectiva, es va 
fer un canvi de sistema, i al cap d’un temps es va veure que s’havia de regular i en aquell 
moment ni les noves tecnologia eren les que són ara, ni hi havia els recursos i 
evidentment doncs vostès van trobar, i quan es va fer aquesta concessió nova va 
continuar amb el mateix model. 
 
Per tant ahir els hi explicava perquè hem detectat, les coses s’espatllen amb el  temps de 
fer-les servir i s’està buscant maneres de poder, que siguin més ràpides, que siguin més 
eficients, de trobar-li un codi, de trobar-li... és el que estan contemplant. Fins i tot perquè 
si el veí no ha portat la targeta, però sí que és un veí doncs pugui fer l’aportació i se li 
descompti, però ara en aquest moment sí que tal i com ho tenim lligat, és a través 
d’aquesta manera. I això ho vam explicar ahir, que s’estava contemplant i que de la 
mateixa manera que s’estaven buscant altres maneres de fer que la deixalleria anessin 
uns residus determinats i que no anessin al rebuig, doncs s’estava buscant també fórmula 
facilitadora. 
 
En tot cas, el que tots volem i això estic convençuda que tot el Consistori està d’acord, és 
que hem de millorar i hem de fer que cada cop més la gent recicli, i que les quotes de 
l’abocador no siguin ponibles, sinó que siguin per fer-ho bé i que siguem cada cop un 
poble més verd en el bon sentit. I el que hem de trobar és la manera més fàcil. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Per acabar, un tema per reforçar una mica el que deia la Sra. Vallès. Que clar que vostè, 
per la gent que ens escolta, que diu que l’any passat ja vam deixar de recaptar 600.000€. 
Clar suposo que la gent no és conscients que aquests 600.000€ vostè els va deixar de 
recaptar perquè va baixar l’IBI.  
 
Per tant aquí l’únic que se li està dient és que vostè amb la seva decisió de baixar un IBI 
en va perdre 600.000. I amb la decisió d’un ple on es va aprovar una moció a on dèiem 
que rebaixaríem allò que durant 8 anys jo no he pogut fer perquè tenia imposat des de 
l’Estat, el Sr. Rajoy, tot el càstig de l’IBI, doncs clar, aquest vostè no l’aplica. 
 
Home! com deia la Sra. Vallès, és una moció, jo crec que és la única, durant un any i mig, 
d’àmbit local, la única, si n’hi ha alguna altra, jo crec que de moment no en portem cap 
d’altra, les altres, segurament les hem complert. 
 
I el que és curiós és que aquesta, que a més a més és directe a la contribució dels propis 
ciutadans, nosaltres que els vam estar castigant durant 8 perquè no ens va quedar més 
remei, perquè no ens va quedar remei perquè ens venia imposat per llei. Resulta que 
vostè arriba a govern, sí en el seu programa electoral deia que rebaixaria l’IBI, o no sé si 
ho deia, però va arribar i el va baixar, va perdre 600.000. 
 
I ara resulta que en aquella moció que vam aprovar tots, on agafàvem el ferm compromís 
de baixar el percentatge de l’IBI, vostè s’excusa i diu: “com què jo ja vaig perdre 600.000 
l’any passat aquest any no en puc perdre 500.000”. 
  
Home! Sra. Oliveras, no sé, jo crec que els mocions és un problema, que no és un 
problema de voluntats, perquè vostè sempre diu: “no la voluntat és...”, no, no, és que no 
és problema de voluntats, és problema de compliment de moció, és un problema de 
compliment d’aquesta moció, i per això li hem presentat aquesta al·legació, però en fi 
intentarem tornar-la a presentar l’any vinent i anirem insistint. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Abans de què el Sr. Brossa intervingui. Jo no he perdut res, no personalitzo, 
l’administració local, l’Ajuntament ingressa o deixa d’ingressar, en aquest cas nosaltres 
gestionem el que ingressem. La propietat és pública. 
 
L’altra és els plens sobirans, vostè m’ho recorda, perquè la memòria em falla moltíssim, 
però amb els 12 anys que fa que sóc regidora i que s’han aprovat mocions, la que més 
recordo és la que hem estat 4 anys reclamant, que és retransmetessin per ràdio o per 
streamming els plens, i que també es va aprovar i que això va començar a passar al juny. 
 
Per tant, de reconeixement de sobirania n’hi ha tota, jo li dic que sí, que estem 
absolutament d’acord i no vam votar ni per postureig, ni per quedar bé, ni perquè, 
senzillament perquè també ens ho creiem, però també tenim l’obligació de donar els 
serveis i queda cop malauradament més necessaris en diferents àmbits com veuran en el 
pressupost. 
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El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 
 
Bona nit a tothom. 
 
Una mica per fer una reflexió sobre l’IBI, sí una reflexió general sobre l’IBI.  
 
L’IBI pràcticament en 10 anys vam doblar la recaptació, aquesta recaptació, també van 
haver-hi més rebuts. A dia d’avui tenim una recaptació al voltant dels 7,4 milions d’euros, i 
un rebut mig d’uns 604€. Això implica un 40% de recaptació de l’IBI respecte al conjunt 
dels ingressos. Això és una cosa molt bona que tots plegats hem d’estar orgullosos, 
perquè en molts altres municipis tenen una dependència molt més alta de l’IBI. 
 
Per tant que ja tenim altres ingressos que ens permeten que això sigui així, per tant que 
tinguem un rebut més baix del que segurament doncs en comissions de mitjana hauríem 
de tenir. 
 
Quan parlem, quan això es pot començar a recuperar? Quan això podríem arribar fins i 
tot a rebaixar-lo una mica més, doncs possiblement quan el conjunt de les altres 
administracions financin bé el conjunt dels municipis i tota aquestes competències 
impròpies, entre cometes, que ja gestionem, el dia que estiguin ben finançades 
segurament... Quan parlem de l’IBI, parlem  sempre de ciutadania, sí que és cert que una 
part molt important del gruix és la ciutadania, però aquí a Sant Quirze tenim unes 450 
empreses que també paguen IBI, per tant quan rebaixem la fiscalitat ho fem en un 
conjunt. 
 
A dia d’avui, també ho diuen vostès mateixos a les al·legacions, tenim el 2n tipus més 
baix de la comarca, no sé si això és motiu d’orgull o no, però sí que ja tenim el tipus que 
tenim, ja és un dels més baixos del conjunt de la comarca.  
 
Hi ha certa estabilitat amb l’IBI per tant crec que si ens podem moure al voltant d’aquest 
40% de pes de l’IBI respecte als ingressos és bo, si  ho rebaixem ho hem de fer sempre, 
doncs sent capaços de compensar aquests punts amb altres ingressos, al nostre 
entendre que puguin ser, doncs que puguin compensar aquesta part. 
 
I només una cosa Sra. Mundi, vostè ha parlat que durant 8 anys no podia tocar l’IBI, no 
eren 8 van ser 4, és a dir durant 2012-2015 sí que no es podia tocar, però sí els altres 4, 
que també no és que fos per tirar coets, però sí l’IBI sí que hi havia flexibilitat municipal 
per tocar el tipus d’IBI. Vull dir que amb l’IBI penso que tots plegats s’ha fet bona feina, 
podem estar contents de ser molt curosos i volem fer molt anàlisis i volem aprofitar tot 
aquest any per fer-ho, però a diferència de les altres taxes i ingressos que podem tocar i 
desfer, amb més o menys intuïció o rapidesa, aquí jo, aquesta xifra sí que creiem que és 
important, aquest 40% sobre els ingressos que es pugui mantenir, s’ha de treballar per 
altres vies. 
 
 
La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 
 
Per acabar, Sr. Brossa li agraeixo molt les explicacions, però precisament amb més raó, 
perquè vostè m’està dient que el 40% és de l’IBI, per tant tens molt més marge de 
maniobra per intentar rebaixar-lo. 
 
A veure, escolti, que si jo estigués allà, i vostè estigués aquí diria el mateix, i em 
reclamaria la moció igual, sinó jo li dic, no haver-la aprovat, a veure. I jo crec que tampoc 
es pot comparar segons quines coses, però que jo li agraeixo molt les explicacions 
perquè per la gent que ens escolta suposo que els hi ha queda, si més no, més clar.  
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Per tant ja està, l’any vinent intentarem si arribem a poder complir la moció i ja està, però 
vostè mateix diu que, amb el que ha explicat, que tenim un marge de maniobra que molts 
ajuntaments no tenen. I està bé. 
 
 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
 
Amb la voluntat de poder arribar al màxim de serveis a la ciutadania, s’ha fet aquesta 
proposta d’ordenances i de baixada o de no augmentar la fiscalitat i l’elaboració també 
del pressupost, que la setmana vinent anirem a aprovació. 
 
 
 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 
  Vots en contra: 3 (Convergència) 
  Abstencions: 4 (PSC-CP i C’s) 
 

 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 


