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LA CIUTAT

7 de novembre del 2005

Les ordenances del 2006
no apugen els impostos
L’Ajuntament aprova una moció de suport al projecte de nou Estatut
El Ple municipal ha aprovat ini-

P
cialment les Ordenances fiscals
L
i les Ordenances reguladores
E

façanes podran tenir
publicitat a les lones

Tots els grups polítics van votar
favorablement una moció presentada pel Partit Popular en la
qual es demana l’autorització
de l’Ajuntament per tal que pugui instal·lar-se publicitat a les
lones de protecció de les obres
de reforma o rehabilitació de façanes. Aquesta autorització suposarà una ajuda econòmica
per a les comunitats de propietaris que facin millores.

 Suport unànime per
als treballadors de
l’empresa SAS

També per unanimitat es va
aprovar una moció que presentava Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, en la qual demanaven a
l’empresa SAS Cockpit Automotive Systems, d’Abrera, el compliment de la sentència judicial
favorable als treballadors i les
treballadores, amb la readmissió immediata dels acomiadats,
quasi tots, de L’Hospitalet.
GABRIEL CAZADO

dels preus públics per al 2006,
les quals mantenen la línia
continuista d’anteriors exercicis, és
a dir, únicament patiran l’increment
de l’IPC real previst per a l’any vinent, el 3,5%.
Amb els vots a favor del PSC i
ICV-EUIA i els vots en contra del PP,
CiU i ERC, es va decidir que l’Impost sobre béns immobles –l’IBI–
mantingui el seu tipus impositiu fixat en el 0,792% per als edificis de
naturalesa urbana. També es congelaran l’Impost de vehicles de tracció mecànica; el de Construccions,
instal·lacions i obres (ICIO), la plusvàlua o l’Impost d’activitats econòmiques (IAE).
Les plusvàlues presenten una
modificació important pel fet que
canvien els requisits per gaudir de
bonificacions per transmissions
mortis causa de l’habitatge familiar
a favor del cònjuge o descendents.
Ara, el nivell d’ingressos requerit
per acollir-se a aquesta rebaixa és
de 2,5 vegades el sou mínim interprofessional. També es beneficiaran
d’una bonificació del 95% en l’impost d’obres els edificis declarats
d’interès municipal (habitatges protegits, escoles, biblioteques...).
La tinenta d’alcalde de l’Àrea de
Coordinació i Economia, Núria Marín, ha manifestat: “les Ordenances
fiscals per a 2006 no augmenten la
pressió fiscal, ja que mantenen el
criteri de moderació presentat en

 Les obres de les

 Es crearan espais per
El Ple municipal va aprovar les ordenances fiscal durant la sessió d’octubre

Les noves Ordenances
fiscals beneficiaran
moltes vídues i hereus
a l’hora de pagar
l’impost
per transmissions
patrimonials

exercicis anteriors. A més, atès un
acord de Ple, s’amplia l’accés a les
bonificacions per als hereus d’habitatge, en molts casos dones vídues
amb ingressos baixos”.
Els grups municipals del PP i de
CiU van anunciar que presentaran
al·legacions a aquestes ordenances.
El Ple va aprovar també una moció de suport al projecte de nou Estatut consensuada per tots els grups
municipals excepte pel PP, per la

qual l’Ajuntament es compromet a
divulgar i donar a conèixer el projecte d’Estatut als ciutadans; convidar les entitats socials del municipi a donar-li suport; i instar les forces polítiques del Congrés i del Senat a aprovar-ho.
Tanmateix es va rebutjar una
moció del Partit Popular, en la qual
aquest grup considerava que “el
projecte d’Estatut incompleix la
Constitució”. # R.

fer grafits artístics,
a proposta d’ERC

ERC va obtenir la unanimitat
dels grups polítics en una de les
mocions que presentava i que
feia referència a la creació d’espais específics per realitzar grafits artístics a la ciutat. “Aquesta
proposta vol contribuir –diuen
els responsables d’Esquerra republicana de Catalunya–, “a eradicar l’aparició de grafits que atemptin contra el patrimoni i el
paisatge urbà.”

