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Ple municipal. Els principals tributs del l’any vinent a la ciutat mantindran els tipus impositius dels de l’actual exercici

L’IBI residencial, congelat el 2018
El Ple municipal va
aprovar de forma inicial
les ordenances fiscals
del 2018 sense gaires
canvis per motius de
‘prudència jurídica’
Els tributs, preus públics i taxes
que regiran a L’Hospitalet el 2018
han rebut l’aprovació inicial del Ple
municipal en la sessió de setembre,
amb el vot favorable del PSC i els
edils no adscrits, l’abstenció del PP
i el vot en contra de Ciutadans. Els
grups d’ICV-EUiA-Pirates, ERC,
PDeCAT-CiU i CUP-PA no van assistir a la sessió [Vegeu requadre].
Les ordenances fiscals del 2018
no presenten canvis. L’IBI residencial queda congelat, així com
l’impost de vehicles, l’impost sobre
activitats econòmiques i l’impost de
construccions i obres.
El tinent d’alcaldia d’Hisenda,
Manuel Brinquis, va assegurar que
“el Govern manté el compromís de
rebaixar un 2% l’IBI residencial al
final del mandat” però va explicar
que l’any vinent no s’aplicarà cap
rebaixa per “prudència jurídica”. Es
referia a l’entrada en vigor de dues
lleis de l’Estat sobre procediment
administratiu i règim jurídic, que
no deixa clar si per modificar les
ordenances fiscals ha de fer el mateix que en altre tipus de normes i
obrir-les a consulta pública, com és
el cas de les ordenances de sorolls,
tinença d’animals i serveis funeraris.

abandó de la sessió d’icv-euia-pirates, erc, pdecat i cup-pa

Un cop fet el minut de silenci en memòria de
l’exregidor Jacint Borràs, els set regidors d’ICVEUiA-Pirates, ERC, PDeCAT i CUP-PA van
abandonar el Saló de Plens deixant al seu pas
pancartes on es llegia “Democràcia” i clavells
vermells. Aquests grups havien demanat al PSC

Emotiu homenatge
del Consistori al
desaparegut exregidor
de CiU Jacint Borràs

i a l’alcaldessa Núria Marín que ajornés la sessió
davant “les actuacions de repressió i atac de l’Estat
a les institucions catalanes”. Però la resta de grups
no hi estaven d’acord i el Ple es va celebrar. Els set
regidors van abandonar la sessió com a protesta i
van deixar sobre la taula les seves mocions.

Brinquis va assegurar que “es
mantenen els criteris de tarifació
social i ambiental dels darrers exercicis. La nostra intenció segueix
sent distribuir la riquesa. Farem
petites modificacions a l’IAE per
afavorir petites i mitjanes empreses
i simplificarem tràmits de les taxes”.
Aquestes taxes i els preus públics
s’apujaran un 2%, com cada any,

per acostar el preu al cost del servei, com marca la llei. No s’apuja
ran però les taxes del cementiri,
quioscos i vetlladors, i zones blava i
verda, entre d’altres. També es congelen les tarifes del serveis socials,
com els menjadors; educatius, com
les escoles bressol i els menjadors
escolars, i culturals. En canvi, els
abonaments dels poliesportius mu-

nicipals s’apugen una mitjana de
l’1,8% per unificar quotes. A més,
es crearà un abonament únic amb
accés a tots els equipaments de
gestió directa.
Ciutadans, per veu del portaveu
Miguel García, va qualificar de
“continuistes” les ordenances, que
“no acompleixen el que es va dir i
després faran a l’estil Montoro la rebaixa poc abans de les eleccions”.
Per la seva part, el portaveu
del PP, Javier Martín, va anunciar
l’abstenció del grup “per introduir
millores. Són unes ordenances amb
poca ambició i han renunciat a la
poca rebaixa que havien acordat”.
El Ple va començar amb un sentit homenatge a Jacint Borràs, exregidor de CiU que va morir el 12 de
setembre. Els edils van fer un minut
de silenci. En nom seu, l’alcaldessa
Núria Marín va glossar “la seva
feina i el seu llegat” i el regidor de
PDeCAT-CiU el va acomiadar amb
una promesa: “seguirem navegant
com tu per arribar a Ítaca”.
Mocions aprovades
La sessió va fixar com a festius
locals del 2018 el 21 de maig i el
24 de setembre. I en l’apartat de
mocions, va aprovar parcialment
dues propostes de Cs en defensa
dels funcionaris i treballadors públics davant el referèndum de l’1-O
i per millorar les condicions de vida
de les persones al·lèrgiques amb la
substitució esglaonada de les espècies més perjudicials. També va
prosperar una moció del PP contra
els atacs al sector turístic. y

Institucions. Fins al 30 d’octubre es poden presentar candidatures avalades per un mínim de 15 entitats amb 1.200 socis

Es busca síndic per a L’H
Fins al 30 d’octubre és obert el període de presentació de candidatures
al càrrec de Síndic de Greuges de
L’Hospitalet, un procés que impulsa
l’Ajuntament en virtut de les seves
atribucions per facultar òrgans de defensa de la ciutadania. El síndic serà
una figura independent per defensar
els drets i les llibertats públiques dels
ciutadans de L’H en relació a l’activitat

de l’administració i els serveis municipals.
Les candidatures les han d’avalar
un mínim de 15 entitats (s’exclouen
els partits polítics) que, entre totes,
han de superar els 1.200 socis.
Cada entitat només pot avalar una
persona i aquesta ha d’acceptar la
candidatura de manera expressa, ser
major d’edat, tenir la condició políti-

ca de català (segons marca l’Estatut), coneixement de la realitat social
de L’H i no exercir cap altre mandat
representatiu, càrrec polític o funció
administrativa al servei del municipi.
La candidatura es pot tramitar per
internet a través del web municipal
(www.l-h.cat) o presencialment a
les regidories i a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana del carrer de Girona, 10. y

El síndic defensarà els drets dels ciutadans en relació a l’administració local

