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SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda i tres minuts del dia 20 de desembre de 
2016, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència 
dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió 
extraordinària urgent.  

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 

SR. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
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Excusa la seva absència el Sr. Cristòbal Sánchez Torreblanca (CiU). 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, molt bona tarda. Si els 
sembla, donaríem començament a aquest Ple extraordinari, però abans de donar 
començament al Ple i previ a la votació de la urgència, que ja estava acordada, 
m’agradaria..., és voluntat de tots, és voluntat de tots els membres que formem part 
d’aquest consistori, aprofitar aquest acte on ens trobem tots nosaltres per tenir un 
record per totes les víctimes d’aquest succés, que sembla ser que la cancellera Angela 
Merkel ha confirmat que era un atemptat terrorista, sembla ser. I també sembla ser 
que s’han confirmat ja més de quinze víctimes mortals, n’hi ha quaranta-cinc ferides 
que encara no sabem com evolucionaran, però crèiem que era pertinent tenir un 
moment de record i de condol per a totes aquestes víctimes i tota la seva família i com 
a societat civilitzada que som, doncs, que se sentin que estem propers a ells i al seu 
patiment. Hem viscut un any on s’han succeït molts successos com aquest i que, de 
fet, tots entenem que no pretenen altra cosa que trencar la convivència, siguin quines 
siguin les creences dels uns i dels altres entre les persones de bona voluntat, ara que 
s’acosta el Nadal. I crec que aprofitant que aquest és l’últim Ple de l’any, podríem, si 
els sembla bé, que segur que sí, aprofitar-lo i fer un minut de silenci no només com a 
condemna per la barbàrie d’aquest darrer atemptat terrorista, sinó també per tots els 
tipus de violència que al llarg d’aquest any ens han pogut colpir a tots, a tota la 
societat. Si els sembla, farem un minut de silenci. 

(Minut de silenci.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I també, si m’ho permeten, abans 
de començar el Ple veuran que els hem volgut fer a mans aquest calendari 2017, que 
es tracta de parlar una mica sobre aquesta convivència entre vianants i ciclistes i 
també d’altres tipus de vehicles a la nostra ciutat, és una nova campanya, també 
resultant del Pla de mobilitat, que des de l’Àrea de Mobilitat endegarem ara, de 
«Ciclista a la vista. Comparteix la ciutat». I, per tant, doncs els hem volgut fer a mans 
un exemplar d’aquest calendari per a tots vostès. 

_______________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 

2. Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2017. 

_______________________________________________________________ 

1. APROVAR, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem ja, doncs, al Ple 
extraordinari i, per tant, el primer punt de l’ordre del dia és evidentment aprovar la 
urgència d’aquesta convocatòria, que ja vam explicar que era per lligar calendaris. 

Per tant, vots a favor de la urgència? 

Molt bé. 
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Doncs vots en contra? 

Disculpin, i abstencions? Clar, jo ja ho he tingut en compte, però... 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, Partit Popular, integrat per un membre i un vot 
d’Esquerra Republicana-MES, i l’abstenció de tres membres del grup municipal 
Esquerra Republicana - MES, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
la urgència de la sessió d’avui. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència, és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau Gil i Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Grup Municipal ERC-MES: senyor Martí Terés Bonet. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla i Pere Albertí Serra.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

2. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les 
ordenances fiscals per a l'any 2017. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 24 d'octubre de 2016, va 
aprovar provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per l'any 
2017. 

L'esmentat expedient d'aprovació provisional ha estat exposat al públic pel termini de 
trenta dies en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament, i ha estat publicat l'anunci 
d'exposició pública al Diari de Girona de 26 d'octubre de 2016, i al BOP de Girona 
núm. 207, de 28 d'octubre de 2016. 
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Durant el termini d'exposició pública de l'expedient d'aprovació provisional de les 
modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017, s'han presentat escrits de 
reclamacions, d'acord amb allò que disposen els articles 17 i 18 RDL 

2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, per part de: 

Sra. Maria Mercè Roca i Perich, en nom del Grup Municipal d'ERC-MES. 

Sra. Laia Pèlach Saget, en nom del Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA. 

Sra. Concepció Veray Cama, en nom del Grup Municipal del Partit Popular Català. 

Sr. Josep Nadal Rius. 

Sra. Trinidad Martínez Aguilera. 

El termini d'exposició pública de trenta dies hàbils (article 17.1del RD Legislatiu 
2/2004) previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 24 
d'octubre de 2016, que va aprovar provisionalment la modificació de determinades 
ordenances fiscals per l'any 2017, es compta des del dia 31 d'octubre de 2016 (primer 
dia hàbil posterior a l'anunci del BOP de Girona núm. 207, de 28 d'octubre de 2016) 
fins al dia 14 de desembre de 2016, durant els quals les modificacions han estat 
exposades al e-Tauler. No obstant l'exposat, la reclamació de la Sra. Trinidad Martínez 
Aguilera es va presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Girona el dia 15 de 
desembre de 2016, un cop ja s'havia exhaurit el termini per presentar reclamacions. 

La informació detallada s'adjunta en el document annex que consta a l'expedient. 
D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i les disposicions del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en ordre 
a la potestat reglamentària en matèria d'hisendes locals, i els requisits per a la 
imposició i gestió dels ingressos de dret públic de les Entitats Locals, prèvia 
convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent acord: 

Primer.- No admetre a tràmit per extemporània la reclamació de la Sra. Trinidad 
Martínez Aguilera. 

Segon.- Estimar parcialment la reclamació de la Sra. Concepció Veray Cama, en nom 
del Grup Municipal del Partit Popular Català, aprovant el següent redactat pels articles 
5.6 i 6.4 de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de 
residus, i de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control 
ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, 
respectivament: 

"Article 5.6. Gaudiran d'una bonificació les persones físiques que inicien una activitat 
venint d'una situació d'atur de llarga durada (un any), o venint d'una situació sense cap 
activitat per compte pròpia o aliena pel mateix període (un any) : 

Per al primer any d'inici de l'activitat correspondrà una bonificació del 75%, per al 
segon any del 50% i per al tercer del 25%. L'import de la bonificació no podrà excedir 
de 500€ anuals." 

"Article 6.4. Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les 
persones que inicien una activitat venint d'una situació d'atur, o d'una situació sense 
cap activitat per compte propi o aliena: 

25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o sense cotitzar a cap règim de la Seguretat 
Social 50% si porta més de sis mesos a l'atur, o sense cotitzar a cap règim de la 
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Seguretat Social 95% si porta més d'un any a l'atur, o sense cotitzar a cap règim de la 
Seguretat Social," 

Tercer.- Desestimar la resta de reclamacions presentades en el sentit manifestat en 
l'informe annex del que se'n donarà trasllat als reclamants. 

Quart.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici 
2017 reguladores dels tributs següents: 

1. Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret 
públic 

2. Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus. 

3. Taxa pel servei de grua, immobilització i dipòsit municipal de vehicles. 

4. Taxa pel servei especial de conducció de transports que ho requereixin. 

5. Taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents. 

6. Taxa pels serveis de control i tinença d'animals. 

7. Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic. 

8. Taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals. 

9. Taxa per guals, entrades de vehicles i reserves d'aparcament. 

10. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. 

11. Taxa per la prestació de serveis de seguretat. 

12. Taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments 
oberts al públic i dels espectacles públics. 

13. Ordenança general dels preus públics. 

14. Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

15. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Cinquè.- Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, així com el text íntegre 
de les modificacions de les esmentades Ordenances fiscals al BOP, als efectes 
previstos a l'article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al segon punt 
de l’ordre del dia, que es tracta..., no li passo la paraula, si li sembla bé, perquè es 
tracta de l’aprovació ja definitiva de les modificacions..., al·legacions i modificacions de 
les ordenances fiscals per a l’any 2017. I sí que ja, si li sembla bé, senyor secretari, 
passaria directament la paraula a la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a 
tothom. Avui portem, com ha dit l’alcaldessa, l’aprovació definitiva de les ordenances 
per a l’exercici 2017. El mes d’octubre vàrem fer el Ple provisional, allà nosaltres 
vàrem explicar que la nostra política ha estat des del principi d’alleugerir al màxim de 
les nostres possibilitats les càrregues fiscals de les famílies gironines, això és el que 
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pretenem. I és per això que durant tots aquests exercicis s’ha decidit congelar els 
impostos i les taxes que depenen d’aquest Ajuntament; quan em refereixo als 
impostos, evidentment parlo de l’IBI, de l’ICIO, de l’impost de construccions, de 
l’impost de vehicles, de l’IAE i de la plusvàlua. Malgrat que en el context general sí que 
és veritat, que ja ho vaig dir també en el Ple del mes d’octubre, que sembla que es 
visualitza una certa sortida de la crisi, nosaltres no volem ser triomfalistes i tornem a 
presentar unes ordenances en les quals hi ha aquesta congelació, perquè creiem que 
és el millor que podem..., bé és la millor decisió que podem prendre pel bé de la 
majoria de la població i, per tant, tornem a portar el cinquè any consecutiu aquesta 
congelació i que és gràcies a aquest esforç de contenció i de racionalització dels 
recursos que estem portant a terme durant tots aquests anys. Aquesta actitud seriosa i 
responsable de l’equip de govern ha pogut garantir que el descens dels ingressos no 
perjudiqui encara més l’economia dels ciutadans. 

Durant aquests trenta dies d’exposició pública –s’ha estat exposant l’expedient–, s’han 
presentat diferents al·legacions pels grups i també per algun ciutadà que avui és el 
que té objecte aquest Ple, tractar les al·legacions perquè ja vàrem parlar de les 
ordenances en si en el seu moment. Per tant, jo l’explicació que faré a continuació 
serà una mica de caire general de les al·legacions, no entraré una per una, perquè són 
moltes les que s’han presentat –els grups municipals han presentat diferents 
al·legacions–, i a més a més en l’expedient estan una per una contestades i, per tant, 
poden anar a l’expedient o per qualsevol consulta. 

De les al·legacions introduïdes pel Grup municipal d’Esquerra-MES, hem fet una 
distinció entre les que tenen una cobertura legal i aquelles que no. Entre aquestes 
últimes, que entenem que no hi ha una cobertura legal, se’ns demana l’augment de 
l’IBI per a les grans superfícies bancàries o la disminució del mateix per a petits 
comerços. Accions que no podem fer perquè no disposem...,  entenem que no hi ha 
una cobertura legal per poder-ho fer. 

Pel que fa a la progressivitat fiscal, sí que realment està dintre de la legalitat i he de 
recordar que aquest Govern ha estat el primer que va pactar, en aquest cas, amb el 
PSC, la progressivitat fiscal de les escoles bressol, dels casals d’estiu, també es va 
estar mirant com poder-ho fer a nivell d’esports i continuem estudiant l’aplicació en 
diferents casos, perquè és complicat a vegades de portar-ho a terme. Però el que 
entenem que vostès ens demanen és inviable per a aquest Ajuntament, tant a nivell 
material com a nivell humà. 

També vull recordar que la congelació d’impostos durant aquests cinc anys 
consecutius, bé, ha fet que no incrementéssim els ingressos, hi ha una reducció 
d’ingressos al no poder-los incrementar. És per aquests motius i tot el que he exposat, 
el Govern no considera precedent l’aplicació de les al·legacions presentades pel Grup 
d’Esquerra. 

Pel que fa a les al·legacions presentades del Grup Municipal de la CUP, també ho 
hem fet de la mateixa manera, algunes entenem que no tenen cobertura legal, la resta 
entenem que sí i s’han desestimat per diferents consideracions. Pel que fa a les que 
entenem que no tenen cobertura legal, és la reforma cadastral i que fixem la 
periodicitat de revisions cada vuit anys. Malgrat que aquesta petició sí que té una 
relació amb el tribut municipal, la gestió municipal no forma part de la gestió tributària 
de l’IBI i, per tant, queda fora de les ordenances fiscals. El sistema de valoració del 
cadastre ara està canviant, o sigui, l’actual valoració que fins ara es feia per carrers i 
es feia per trams, passem a una valoració per zones de valors i passem dels valors 
cadastrals, que aquests desapareixen, a valors referencials. Vostès saben que fins 
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que no finalitzi la regularització que ara s’està portant a terme, i que l’està portant a 
terme el propi cadastre, aquest Govern no pot plantejar cap altra revisió, perquè així, a 
més a més, se li aconsella. Però també, a més a més, jo crec que hem de ser 
conscients que els nous valors referenciats implicarien una puja generalitzada per 
tothom de dues o tres vegades els valors actuals i això significaria un increment per a 
tota la població de dos o tres punts i, per tant, creiem que no beneficia en absolut el 
ciutadà, és gravar més la fiscalització al ciutadà, per aquesta raó tampoc no l’estimem. 

Pel que fa a peticions que..., bé, en el cas de l’ICIO, quan se’ns demana... Bé, 
nosaltres actualment tenim..., se’ns demana unes bonificacions a l’ICIO, la qual, la que 
tenim ara, la bonificació del 40 per cent, entenem que és més favorable al contribuent 
que no pas les que planteja el Grup de la CUP. 

I pel que fa a les bonificacions de l’IAE, bé, ens demaneu bonificacions de l’IAE en les 
activitats d’artesania. La normativa d’hisendes locals sí que ho preveu, però jo els vull 
recordar que quan una empresa tributa per IAE és que són empreses de més d’1 milió 
d’euros i, per tant, difícilment aquestes activitats artesanals es troben en aquesta 
ciutat, en la ciutat de Girona. I és per tot això, el que he exposat, que el Govern no 
considera procedent l’aplicació de les seves al·legacions. 

Pel que fa al Grup Municipal del Partit Popular, d’entre les propostes que ells ens 
presenten, considerem procedent la d’introduir la bonificació de les persones físiques 
que iniciïn l’activitat venint d’una situació d’atur o de llarga durada –considerem un any 
la llarga durada– o venint d’una situació sense cap activitat per compte pròpia o aliena 
en el mateix període. El que no contemplem és la bonificació del 50 per cent que es 
demana per als organismes públics d’investigació i ensenyament de la universitat, ja 
que actualment els diferents centres d’investigació de la ciutat ja estan exempts de 
l’IBI. 

Pel que fa al Grup Municipal de Ciutadans, després de converses mantingudes amb 
ells, tampoc hem pogut arribar a concretar un acord en concret i, per tant, tampoc hem 
estimat les seves al·legacions. 

I finalment, tenim una al·legació, una al·legació que presenta un ciutadà, que vol que 
es modifiqui el sistema de còmput dels ingressos familiars per gaudir de la bonificació 
de l’IBI en les famílies nombroses. Aquesta al·legació l’hem desestimat perquè el 
sistema que utilitza l’Ajuntament és el mateix que utilitzen totes les administracions per 
computar els ingressos d’una persona de la unitat familiar segons el nivell de renda 
que ens facilita l’Agència Tributària. I, per tant, entenem que la petició que ells ens fan 
no és possible amb les dades que ens facilita aquesta Agència Tributària. 

I, bé, aquestes són a grans trets les al·legacions que he resumit de manera general. 
Donar les gràcies als grups municipals per les seves aportacions i, bé, això és tot. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Clar, primer la senyora Veray, és que  m’han despistat amb el canvi de 
cadires, eh? Senyora Veray, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, m’he canviat 
de lloc perquè tenim la Míriam una mica lesionada i, per tant, allà està més còmoda. 
Bé, jo, en primer lloc, agrair-li, com no podria ser d’una altra manera, a la tinenta 
d’alcalde, a la senyora Planas, la seva intervenció. Jo no tornaré a repetir la 
intervenció que vaig fer al Ple de 24 d’octubre, perquè efectivament el Ple sobre 
ordenances ja el vam tenir i el posicionament del meu grup municipal i, a més, 
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relacionat amb les al·legacions que hem presentat a aquestes ordenances és el 
mateix, per tant, efectivament s’ha de reconèixer que vostès des que estan al Govern 
en cinc anys han congelat de manera general taxes i impostos, s’ha de recordar que 
això ve ja dels últims dos anys de tripartit i, per tant, que fa set anys que en aquesta 
ciutat de manera general i global es congelen taxes i impostos. Però suposo que 
tampoc els sorprendrà si torno a insistir que per nosaltres és ja el moment de no 
només congelar, sinó també de rebaixar, sobretot de rebaixar l’impost que és 
considerat universal, que és l’IBI i més quan, com saben, a l’estiu de 2015, amb una 
maniobra per la porta del darrere i sense explicar-la a ningú, l’alcalde en aquell 
moment, el senyor Puigdemont, doncs el va pujar un 10 per cent, que sumat al 10 per 
cent que es baixava des de l’Estat, va quedar que la gent no va notar el canvi, però sí 
que es va evitar que els gironins poguessin gaudir d’aquesta rebaixa del 10 per cent 
de l’IBI. D’aquí la primera al·legació que vam presentar a aquestes ordenances que 
era la rebaixa aquesta del 10 per cent de l’IBI de cara al 2017, que, com molt bé ha dit 
la senyora Planas, no ha estat acceptada. 

Jo en aquell moment, en la meva intervenció de 24 d’octubre, si es tira d’hemeroteca i 
de l’acta del Ple, veuran que a part de parlar de l’IBI, de demanar més bonificacions 
per a les famílies nombroses, per als centres d’investigació i ensenyament universitari, 
també per a immobles que desenvolupessin activitats econòmiques, perquè 
consideràvem que també s’havia d’ajudar a la creació d’ocupació a la ciutat, doncs a 
part de l’IBI també parlàvem d’altres taxes, d’altres impostos. L’altra taxa important que 
tenim que també és considerada universal, que és la de les escombraries, que 
nosaltres creiem que caldria fer un pas més i no només rebaixar-la per a tots els 
ciutadans, sinó també bonificar-la més i millor per a aquells gironins que utilitzin més la 
deixalleria. Perquè crec que tots coincidirem que la promoció de l’ús de la deixalleria 
hauria de ser també una preocupació de tots i, per tant, donar aquest incentiu 
d’incrementar la bonificació, doncs, també en aquell moment els ho demanàvem. Per 
tant, les nostres al·legacions no disten d’allò que jo el 24 d’octubre els demanava. 

I també vaig fer molta insistència amb les dues al·legacions que ens han sigut 
acceptades, que era que no es fes com sortia o figurava a les ordenances que ens 
presentaven, ja que la bonificació que es donava amb relació a un escalat que hi 
havia, anés condicionada al fet que les persones aturades es consideressin que 
havien d’estar feia set anys sense estar donades d’alta a cap règim de la seguretat 
social. En aquell moment se’ns va dir: «Bé, és que ho hem igualat a un altre article.» 
Bé, nosaltres el que li vam presentar a la senyora Planas era que en aquell article que 
l’igualàvem el que fèiem era al revés, igualar-lo al que nosaltres li demanàvem, que 
era el tema de les llicències d’activitats. Per tant, són les dues al·legacions que ens 
han acceptat i, per tant, es modifica el redactat de l’article 5.6 de l’ordenança de 
recollida i gestió de residus i del punt 6.4, de la llicència d’activitats. I, com ha dit la 
senyora Planas, es considerarà atur de llarga durada o que no hagi estat donat d’alta a 
cap règim de la seguretat social el  ( . . . ) és un any i no els set anys que ens havien 
plantejat. Per tant, nosaltres estem contents d’haver aconseguit que millorin les 
ordenances, encara que només hagi sigut amb aquest petit granet de sorra i no amb la 
resta. 

Per tant, nosaltres en aquell moment ens vam abstenir, avui ens tornarem a abstenir i 
el que sí que els demano és que les al·legacions que els hem presentat no quedin en 
res o en sac trencat, sinó que tenim un any, tenim un any per parlar-ne, tenim un any 
per treballar-les i estic convençuda que si en aquest any, doncs, en parlem, de cara a 
les ordenances de 2018, estic convençuda que alguna de les bonificacions que 
nosaltres avui plantejàvem, que són les mateixes que la senyora Paneque ara al 



 

 9

Govern plantejava ja també per a les ordenances de 2016, estic convençuda que 
podem arribar a trobar punts d’acord, no fer-ho precipitadament els últims..., mes 
abans de presentar les ordenances, sinó que jo els emplaço i els demano –i per això 
també part la nostra abstenció– que ens donem aquests dotze mesos que tenim per 
davant de cara a les properes al·legacions i estic convençuda que podem trobar els 
punts d’acord i de trobada perquè el 2018 sí que puguem no només congelar de 
manera general, sinó també bonificar més, bonificar millor i també fins i tot rebaixar 
una mica l’IBI. Accepto que no sigui aquest 10 per cent que els demanàvem, però sí 
encara que sigui poc a poc algun percentatge. Jo espero que acceptin aquesta mà 
estesa de parlar-ne durant tot aquest any per arribar al 2018 amb unes ordenances 
molt millors per als gironins que les de 2017, que d’això es tracta, cada any anar 
millorant i anar oferint més i millors solucions i oportunitats a tots els gironins i a totes 
les gironines. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. El 
senyor Vázquez... (Sona el senyal que indica que ha acabat el temps d’intervenció.) 
Ho ha fet perfecte. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez  (C`s): Gràcies, senyora alcaldessa. Desde el Grupo 
Municipal de Ciutadans, queremos destacar la comunicación que hemos tenido con la 
señora Planas para comentar y proponer todas las medidas que hemos presentado a 
la regidora. Nuestro grupo ha trabajado en medidas fiscales que buscan la mejora de 
la situación de las personas, las familias y las empresas de Girona, sin lastrar las 
cuentas del Ayuntamiento. Entendemos todo el proceso de actualización de 
ordenanzas como un paso necesario hacia la modernización  y la puesta al día de 
nuestro Ayuntamiento, un trabajo que debe huir de frivolidades y populismos, una 
labor responsable y exigente que nos tiene que llevar a una gestión más eficiente, más 
clara y más social. 

Las propuestas que ha presentado el Grupo Municipal de Ciutadans en Girona han 
tenido diversos ejes, pero destacamos las medidas sociales, económicas y 
medioambientales. Entendemos que propuestas como la bonificación de un 2 por 
ciento de los cargos periódicos a las personas que domicilien los pagos al 
Ayuntamiento puede reducir la carga tributaria hacia los conciudadanos, además de 
dar al Ayuntamiento más previsibilidad y, a su vez, reducir los impagos. La reducción 
del 50 por ciento de IBI a aquellos inmuebles que estén inscritos en la bolsa de pisos 
de alquiler que gestiona el Ayuntamiento debería incorporar más inmuebles a la bolsa, 
lo que supondría mayor oferta y, por qué no, reducción de precios por el ingreso de 
esta nueva oferta de pisos, bonificación además prevista en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña. 
La posibilidad de establecer tipos de IBI diferenciados para los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, excluidos el de residencial, nos podría permitir una mayor 
recaudación del IBI procedente de inmuebles de uso no residencial para llevar a cabo 
simultáneamente una rebaja del IBI de los inmuebles de uso residencial. Que se 
pueda obtener una bonificación del IAE de hasta cuatro mil euros durante los cinco 
primeros años de actividad empresarial, puede incentivar el establecimiento de nuevas 
empresas en Girona. Este hecho puede ser un factor adicional, aunque no el único, 
para que se establezcan nuevas empresas y se pueda generar más empleo en 
nuestra ciudad. Rebajar el número mínimo de trabajadores a diez en lugar de los 
quince actuales para poder obtener una bonificación del IAE, cuando se incrementa en 
un 20 por ciento la plantilla respecto al ejercicio anterior, puede fomentar la 
contratación y el crecimiento de las empresas de nuestra ciudad. Incrementar las 
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bonificaciones de los vehículos híbridos y eléctricos en un margen mayor a lo existente 
hoy en día y durante un periodo transitorio puede rebajar las emisiones de gases 
contaminantes y la emisión de ruidos, además de beneficiar a la renovación gradual 
del parque móvil de nuestra ciudad. Estas medidas, entre otras, han sido nuestras 
propuestas al equipo de gobierno. 

Por el resultado de la negociación no podemos votar a favor de las ordenanzas que 
hoy tenemos sobre la mesa, pero, como ya hemos dicho al principio, agradecemos el 
trabajo de la señora Planas en todo este proceso y, desde el Grupo de Ciutadans, 
seguimos con la mano tendida para todo aquello que suponga mejoras para la ciudad 
y para nuestros conciudadanos. 

Gracias. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? La senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget  (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, alcaldessa. Des del 
Grup CUP - Crida per Girona hem presentat concretament trenta-vuit al·legacions, cap 
d’aquestes al·legacions s’ha admès. Això per nosaltres és una demostració, 
evidentment, doncs que la voluntat de consens que sovint parla el Govern s’acaba 
quan comença la majoria absoluta de què disposen actualment. D’aquestes trenta-vuit 
al·legacions, és cert que n’hi ha sis que són aspectes absolutament vinculats a les 
ordenances, però que segurament caldria treballar per altres vies, i la mateixa regidora 
Planas ens posava l’exemple de la revisió cadastral, però també, doncs, d’altres. En 
qualsevol cas, de totes maneres, entenem que és molt pertinent treballar-les o parlar-
ne o debatre’n en un ple d’ordenances com el d’avui o com l’inicial d’ordenances. Ens 
sembla absolutament oportú tractar també aquests temes un dia com avui. 

D’aquestes sis, doncs, tres fan referència a aspectes de participació i transparència. I, 
en aquest cas, també volíem posar-ho avui sobre la taula, no?, que ho vam proposar 
ja en el seu moment, un tema de demanar que es faci un material divulgatiu per tal que 
la gent conegui quins són els canvis i quines són les ordenances que marquen, 
diguéssim, el ritme fiscal a la nostra ciutat. I també, doncs, que es faci una audiència 
pública també informant i també que es facin públics els convenis que consten com a 
subjecte de moltes bonificacions en les mateixes ordenances. I creiem que és molt 
important que es facin públics i que la gent conegui quins són aquests convenis i amb 
qui es fan aquests convenis. 

Unes altres tres, doncs, són –com deia la Maria Àngels– aquest tema de revisió 
cadastral, que per nosaltres és imprescindible, que es faci aquesta petició perquè es 
faci aquesta revisió de manera més immediata possible i que també s’estableixi un 
ritme de cada vuit anys per fer aquestes revisions. La regidora comentava que podria 
haver-hi aquest augment; és evident, és vident que la revisió podria generar aquest 
augment, però també és cert que aquest augment no seria lineal i, per tant, doncs, 
aquest augment, que podria significar aquesta revisió cadastral, en les ordenances 
posteriors podria alleugerir-se, diguéssim, amb una rebaixa en el gravamen, que 
aquest sí que seria lineal. I, per tant, el que estaríem fent és adequar la recaptació tant 
en termes d’IBI com en termes d’IVTNU a la realitat actual. I, per tant, a nosaltres ens 
sembla imprescindible i importantíssim que els valors cadastrals i les bases cadastrals, 
doncs, s’actualitzin, precisament, a través d’aquest procés, perquè és el que fa que 
s’ajusti més al cost total que ha de pagar el contribuent en el preu real de l’habitatge. I 
ens sembla imprescindible. I creiem que aquest és el procés per fer-ho, no a través 
d’apujades i baixades lineals, que és el que amb aquest 10 per cent que comentava la 
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senyora Veray, tant si puja com si baixa, estem fent, perquè són augments o 
disminucions lineals. I, per tant, ens sembla que és imprescindible fer aquest procés.   

Però altres propostes que fèiem també, que és cert que no són pròpiament, però estan 
absolutament vinculades, era la de millorar la subvenció de l’IBI que tenim ja per a 
persones en atur, que ens sembla imprescindible, doncs, també ampliar el nombre de 
supòsits que es podrien tenir en compte, o també la de crear una nova subvenció –i 
aquí ho comentaven també els companys de Ciutadans– per tal que els propietaris 
que posin el seu habitatge a disposició de la borsa de mediació per al lloguer social, 
doncs, puguin disposar també d’un benefici. 

Això ens deixa a trenta-dos. He dit trenta-vuit menys sis, trenta-dos. Trenta-dos que sí 
que fan referència a articles concrets de les ordenances. I en aquest cas, doncs, hi ha 
el que ja vam comentar en el seu moment, però ens sembla també molt important avui 
insistir-hi, que és aquest recàrrec del 50 per cent de l’IBI en pisos buits. Que ja la sé la 
teoria, ja sé que falta el reglament de l’Estat perquè es pugui aplicar; en sóc plenament 
conscient. I, de fet, aquí podem aprofitar, doncs, que tenim la senyora Veray aquí, 
perquè ja que el PP ara està governant a l’Estat, demani al Govern de l’Estat que 
impulsi aquest reglament, que és el que ha de fer permetre que es faci efectiu això que 
la llei ja preveu. Perquè ells que són tan garants de la llei, doncs, demanar també que 
ja que la llei preveu això que redactin aquest reglament, que és el que ens permetrà 
que complim la llei, no? 

Però, en qualsevol cas, és cert també que nosaltres creiem que tot i que encara no 
estigui aquest reglament aprovat, evidentment, es podria incloure a les ordenances, es 
podria incloure a les ordenances perquè això ens permetria reclamar amb més força a 
l’Estat i, si no, tirar pel dret, que no passa res, ho hem fet i ho podem continuar fent, 
tirant pel dret, aprovem aquest dallò. Ja tenim una definició de pisos buits que l’estem 
utilitzant per a altres situacions i, per tant, doncs, apliquem-ho i a veure què passa –i a 
veure què passa. Provem-ho. 

En qualsevol cas, tant aquest com la proposta que dèiem de l’altra manera, el que ens 
permetria és ampliar l’oferta de lloguer social, i creiem que amb aquestes ordenances 
estem desaprofitant oportunitats en aquest sentit. I això ens sembla que és bàsic –
bàsic–, tenint en compte la mancança de parc social d’habitatge que té la nostra ciutat. 

Però a més d’aquesta proposta, doncs, també teníem una proposta…, i els en diré 
unes quantes, no faré tota la llista de propostes, però sí que unes quantes, i ja veuran 
per què destaco aquestes. Una altra és el fet d’establir un gravamen diferenciat, i 
nosaltres proposàvem concretament un 1,3 per cent per a immobles no residencials de 
major valor. Això ho preveu la llei i és aquells que tenen el 10 per cent de valor 
cadastral més alt i no estan destinats a ús residencial. O sigui, centres comercials, 
grans superfícies, grans indústries o entitats bancàries, es pot establir un gravamen 
especial, i això també ho proposàvem i això sí que ho permet la llei també. 

I també una altra de les propostes que fèiem és eliminar les exempcions a l’impost de 
vehicles de tracció mecànica en aquells vehicles de més de vint-i-cinc anys. O sigui, 
estem parlant de vehicles del 1990, no són vehicles històrics –no són vehicles 
històrics–, perquè això ja ho tenen previst en un altre article, sinó que són vehicles 
vells, podríem dir. I vells vol dir més contaminants. I precisament per això no entenem 
per què tenim una exempció a aquest tipus de vehicles que són els que més 
contaminen i que no són vehicles històrics; són vehicles vells.   

L’altra que proposàvem, per exemple, és el fet d’augmentar el tipus impositiu a l’ICIO, 
fins a un 4 per cent a noves edificacions, o condicionar les bonificacions a les 
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construccions declarades d’interès especial o bé a la xifra de negocis de l’empresa 
impulsora de l’obra o a la renda del propietari de l’immoble. Per tant, condicionar-ho, 
no donar-ho a tothom de la mateixa manera, sinó condicionar-ho, diguéssim, a la 
disposició de recursos del que promou l’obra. O, per exemple, establir el pagament per 
a estacionament d’autobusos turístics. 

I per què he destacat aquestes? Doncs, perquè, precisament, l’argument que ens dóna 
el Govern, i que em sembla que és de molta barra no admetre aquestes propostes 
d’ordenances, és que diuen concretament –i ho ha comentat també la regidora Maria 
Àngels– «que no consideren procedent la seva aplicació, atès que la seva gran 
majoria impliquen una reducció d’ingressos en un any de congelació fiscal després de 
molts altres anys també de congelació fiscal». Doncs, bé, jo els he posat unes quantes 
propostes i en podria posar més que, evidentment, no van a una rebaixa d’impostos ni 
molt menys, sinó que van a demanar que s’ingressi més a l’Ajuntament. Per tant, 
sincerament, que em posin aquesta excusa, s’ho haurien de treballar una mica més, 
sincerament. 

Jo he posat aquests exemples, però, com deia, en podria posar més. I, en qualsevol 
cas, aquestes propostes permetrien, evidentment, doncs, tenir més ingressos per fer 
més política social o, si no, també, en aquest cas sí, reduir la pressió fiscal a través 
d’altres mecanismes a aquells que sí que ho necessiten i a través de les altres 
propostes que fèiem que sí que anaven en la línia de fer una rebaixa fiscal, però, 
precisament, per fer-ho vam posar aquest equilibri: en un costat, recaptàvem més, a 
l’altre, reduíem la pressió fiscal. 

I, en qualsevol cas, em sembla també que és de barra que utilitzin aquest argument 
quan vostès quan parlen de congelació fiscal i el cert és que els nous canvis a les 
ordenances que han posat estan parlant d’exempció per al rodatge de pel·lícules, 
vídeos i enregistraments televisius; de fer tarifes més econòmiques de càrrega i 
descàrrega en horaris de set a vuit trenta i de nou a onze; la reducció de les taxes per 
a instal·lacions publicitàries, és a dir, banderes als fanals; les exempcions a empreses 
que promoguin la destinació de turisme esportiu; les bonificacions per a empreses, fins 
i tot les que tinguin ànim de lucre, en l’ús de centres cívics; la reducció d’un 50 per cent 
per a la tributació d’ampliacions a locals o establiments… Tot això no és congelar 
impostos; estan mantenint uns determinats impostos, però estan reduint per altra 
banda un piló de taxes, que estan reduint la pressió fiscal, però només a un determinat 
sector, i, evidentment, no són les famílies –no són les famílies. Per tant, si us plau, 
doncs, com a mínim no diguin mentides en aquest sentit. 

I, llavors, per acabar, sí que m’agradaria dir que em sap molt greu –em sap molt greu– 
que no s’hagin ni replantejat la mesura amb un rerefons clarament classista, quan no 
racista de condicionar a una necessitat terapèutica la possibilitat de gaudir les 
bonificacions a famílies amb pocs recursos econòmics per fer ús de les instal·lacions 
esportives. Em preocupa molt –em preocupa molt– que s’hagin mantingut ferms en 
aquesta proposta que associa els mals usos d’unes determinades instal·lacions a un 
determinat tipus de famílies. Em sap molt de greu que no s’hagin ni replantejat aquesta 
mesura. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Mercè Roca… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres, senyora regidora, el Grup d’Esquerra - MES no li votarem aquestes 
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ordenances fiscals –suposo que no és cap sorpresa i que vostè ho sabia perfectament, 
eh? Miri, és que no els les podem votar perquè l’octubre, a la votació inicial, ja vam 
votar que no, vam dir que faríem al·legacions i que en funció de si les al·legacions 
eren més o menys acceptades per vostès, doncs, aleshores nosaltres decidiríem quin 
era el vot final. I, bé, no n’han acceptat cap, per tant, seria complicat que ara votéssim 
que sí. 

Nosaltres enteníem que acceptar les nostres al·legacions volia dir que les ordenances 
es tornaven una miqueta més progressistes i més transformadores, que era el que 
nosaltres volem, eh?, aquesta progressió i aquesta transformació. I entenem que les 
ordenances, doncs, s’han quedat allà mateix. Nosaltres en vàrem presentar quinze i de 
quinze no n’han acceptat ni una. Per tant, les ordenances, com a l’octubre, segueixen 
essent molt lluny del que és el nostre model, segueixen essent unes ordenances molt 
quietes, molt iguals que les que eren l’any passat. Nosaltres volem unes ordenances 
progressistes, unes ordenances que transformin i unes ordenances que ajudin les 
persones més dèbils, no?  

Per exemple, nosaltres el que faríem seria gravar les grans superfícies i rebaixaríem la 
càrrega fiscal de les petites empreses, i vostès en aquestes ordenances fan just el 
contrari. I de novetats n’hi ha molt poques, ja ho vam dir aleshores i ho seguim dient 
ara, eh? Però el que és pitjor és que algunes ordenances són clarament regressistes –
i n’han parlat ara els companys de la CUP–: nosaltres també volem tornar a posar una 
altra vegada sobre de la taula, com ho vàrem fer en el debat del mes d’octubre, el fet 
que vostès limitaran l’ús de les piscines públiques a la gent amb pocs recursos. 
Perquè la mesura és aquesta, eh? O una altra mesura que a nosaltres ens va molestar 
i ens va saber greu és que augmentaran les taxes dels espectacles culturals de petit 
format. Són dos exemples només. I vostè en el seu discurs quan ha començat no ha 
parlat d’aquests exemples. Penso que hagués estat bé també que hi hagués fet 
referència, eh? 

I pel que fa a les al·legacions que ens han rebutjat, doncs, un parell de comentaris 
només: les nostres al·legacions pretenien fer tornar les ordenances, d’una banda, més 
socials i, de l’altra banda, més ambientals. Comencem pel tema social: nosaltres 
preteníem, l’al·legació número 2, que es bonifiqués via subvenció, eh?, sempre via 
subvenció, fins al 50 per cent de la quota de l’IBI els propietaris que cedeixen el seu 
pis per a lloguer social. Ja s’ha parlat també aquí d’això. És que ens sembla tan i tan 
important això: facilitar que hi hagi més pisos de lloguer social. Doncs, vostès no ens 
ho accepten perquè diuen que la mesura reduiria els ingressos. Oh, és clar que els 
reduiria, és evident que els reduiria, però per contrarestar aquesta reducció podrien 
aplicar l’impost a les grans superfícies, que nosaltres proposem. Són les nostres 
al·legacions números 8 i 9. 

I vostè quan ha començat a parlar, ha dit que no hi ha cobertura legal per fer això, però 
l’Ajuntament de Sabadell bé ho fan. Doncs, bé deuen fer-ho d’una manera legal, és a 
dir, bé han aconseguit estirar la llei o buscar fórmules per aconseguir fer-ho, eh?, 
justament a l’Ajuntament de Sabadell. Per tant, nosaltres ho veiem possible. 

A l’al·legació número 3, dèiem que es bonifiqués, també per via de subvenció, també 
fins al 50 per cent de l’IBI dels immobles d’un valor cadastral inferior a 25.000 euros. I 
vostès ens diuen que tal com està plantejada aquesta al·legació afectaria 
principalment les places de pàrquing. Home, senyora Planas, nosaltres estàvem 
parlant d’ús residencial, no estàvem parlant de pàrquings; estàvem parlat d’ús 
residencial, és a dir, d’habitatges de gent molt humil. Perquè els habitatges que valen 
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25.000 euros són habitatges molt petits i molt pobres. No estàvem parlant de 
pàrquings. I em sembla que en l’al·legació s’entenia perfectament. Això socials. 

I pel que fa a les al·legacions ambientals, a la nostra al·legació número 14 
demanàvem introduir la bonificació d’un 20 per cent de la taxa de gestió de residus a 
les persones que facin compostatge casolà. I vostè no ens l’accepta perquè diu que 
ens hem descuidat de concretar com es faria aquest compostatge. Jo crec que vostè 
el que ha de dir és si políticament li interessa això o no i li interessa i, després, els 
tècnics han de decidir com ho han de fer. A nosaltres ens sembla que és així com 
hauria d’anar. 

I l’al·legació número 15, que parla de bonificar l’impost dels vehicles de tracció 
mecànica que contaminin menys, doncs, aquesta ja no ens l’han respost. 

Dues últimes al·legacions de les quals vull parlar, que són les números 11 i 12. Per 
nosaltres són molt importants. Demanen crear la categoria fiscal «comerços 
emblemàtics» i equiparar-la als immobles catalogats a efectes de bonificació de l’ICIO. 
I diu literalment que «aquesta mesura no s’aplicarà fins que l’Ajuntament no 
desenvolupi un pla de protecció i foment dels comerços emblemàtics que defineixi 
quins són», eh? I la seva resposta diu «que totes les mesures fiscals referents als 
comerços emblemàtics només podran ser estudiades», per analitzar el seu abast, 
«quan es defineixi què és un comerç emblemàtic». És que nosaltres el Ple passat vam 
portar aquí una moció en què realment demanàvem que es definís el que era un 
comerç emblemàtic per poder-los protegir i vostès varen votar que no a aquesta 
moció. Potser si l’haguessin aprovat, doncs, ara estaríem ja començant a saber què és 
un comerç emblemàtic a Girona; com que van dir que no, doncs, no ha estat possible.  

Bé, com he dit al començament, senyora Planas, nosaltres votarem que no a aquestes 
ordenances fiscals. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Roca. No 
sé si vol fer resposta… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, en primer lloc, agrair el to dels regidors que 
m’han precedit i agrair l’abstenció de la Concepció, de l’abstenció del Partit Popular. 

Bé, nosaltres ho veiem totalment diferent: nosaltres pensem que aquestes ordenances 
són més beneficioses que les que hi havia fins ara. Vostès només miren aquest any, 
però crec que és important anar mirant any darrere any què ha anat fent l’equip de 
govern, perquè, és clar, cada any anem introduint coses dintre de les nostres 
possibilitats. Si nosaltres només mirem aquest any, és clar…, s’ha de mirar tots els 
anys, no? 

Tot i que nosaltres vam arribar en un moment complicat i, per tant, any darrere any 
hem anat no només congelant impostos, sinó hem anat aplicant noves bonificacions, 
noves exempcions –s’han anat fent de mica en mica dintre de les possibilitats–, hem 
fet polítiques socials. Crec que hem fet molta política social. Ja ho he comentat abans, 
que havíem introduït les progressivitats a les escoles, en els casals d’estiu. Hem fet 
bonificacions també del 90 per cent de la taxa de residus, de clavegueram a les 
persones amb informes positius. És que, és clar, avui només es parla de quatre coses, 
però crec que s’ha d’anar recordant tot el que el Govern ha anat fent durant aquest 
temps: exempcions a les plusvàlues en dacions en pagament o a les execucions 
hipotecàries, s’han fet exempcions a les famílies monoparentals, a les famílies 
nombroses també s’han aplicat, em sembla que estem fins al 60 per cent de 
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bonificacions. Aquest any hem introduït les famílies monoparentals. Hem fet any 
darrere any polítiques per reactivar l’economia. Vostès quan aquí ens parlen que…, 
bé, que fem polítiques d’exempció a aquelles activitats que…, bé, a algunes en 
concret, nosaltres ho hem fet perquè nosaltres creiem que això fomenta l’activitat, que 
fa venir gent, que els comerços treballen més; si els comerços treballen més, vol dir 
que indirectament també hi hauran més llocs de treball. Per tant, hem fet polítiques 
com la que ara acabem aquí mateix d’aprovar també per reactivar l’economia, que 
s’acaba d’acceptar l’al·legació.  

Per tant, jo crec que s’han anat fent coses, haurien d’anar mirant any darrere any el 
que s’ha anat fent, no només aquest any i veurien que no és tan malament com vostès 
ho pinten; potser no tan bé com vostès voldrien. Però estic segura que vostès tampoc 
podrien fer tot el que volen, perquè quan s’està al Govern tens una visió més pràctica 
que la teoria. La teoria realment ho aguanta tot, però la pràctica ja no, quan ho has de 
començar a aplicar.  

Vostès me diuen: «No, no, vostès diuen el que volen i els tècnics que s’espavilin a fer-
ho.» Bé, però, és clar, si els tècnics t’han de fer una cosa que la llei no ho contempla, 
ja els pots anar dient, que no podran pas fer-t’ho. Per tant, has de tenir un equilibri 
entre allò que realment es pot fer o quina manera es pot donar la volta per fer-ho, que 
ja ho fem en moltes ocasions, a allò que ens hi posem com ens hi posem no és 
possible fer-ho. Per tant, jo dic que quan fem un discurs la teoria està molt bé, però, 
bé, posem-nos-hi a la pràctica i estic segura que molts d’aquests discursos que han fet 
a l’hora de la veritat no els farien tots. Hi poso la mà al foc, en tot això. 

I, per tant… (remor de veus) –és veritat–, i per tant, és important: nosaltres hem de 
tenir una visió general, nosaltres hem de tenir una visió general en el sentit que s’ha de 
governar. Ara vindran els pressupostos i aquestes mateixes persones que ara m’esteu 
dient exempcions, bonificacions, no sé què, sereu els primers que em direu: «Però 
volem fer això i no heu posat això i no heu posat això altre i no heu posat…» Bé, sí, ha 
d’haver-hi aquest equilibri entre unes coses i les altres.  

I, per tant, jo crec que s’han anat introduint cada vegada més exempcions, més 
bonificacions i que crec que les ordenances d’ara són molt més socials que les que hi 
havia fins ara. 

Quan es parla de… La CUP ens ha presentat moltes al·legacions, és cert, i vostès 
saben que des del principi sempre hem tingut voluntat de parlar amb vostès, però 
sempre ens ho posen molt difícil, perquè per obtenir una abstenció de vostès és 
complicat. Ja ho saben, moltes vegades parlem i dues, tres no…, bé, per una 
exempció necessitem més. És complicat. Miri si ens ho posen complicat, perquè avui 
mateix, què hem fet? Votem una urgència, una urgència que significa simplement que 
portem al Ple per terminis, no ho podem fer d’altra manera, i tot i així no ho votem a 
favor –ni vostès ni Esquerra ho han votat. Vull dir que realment tampoc la voluntat de 
voler aprovar les coses queda demostrada que no hi és, perquè amb això mateix ho 
podien haver fet, no? 

Que quedi clar que si fem també tot el que vostès ens diuen, anem a una puja 
d’impostos de manera general. Si nosaltres fem una revisió cadastral sense tenir en 
compte moltes coses, ja he dit abans que això significaria una puja d’impostos, i 
nosaltres no ho farem. La revisió cadastral, entenem que significa això i ara creiem 
que no és el moment, no? 

I crec que nosaltres hem presentat mesures per reduir els impostos als aturats, ho 
acabem de demostrar avui mateix.  
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I quan Esquerra ens diu que volen més progressistes, més transformadores, que 
ajudin més les persones més dèbils, crec que nosaltres ho hem fet en la mesura que 
hem pogut. I torno a dir el mateix: vostès a vegades ens demanen coses que no és 
possible fer-les, que ens agradaria, eh?, moltíssimes, però no és possible fer-les.  

I, per tant, hi ha altres, per acabar, per dir que vostès ens parlen de comerços 
emblemàtics: sí, sí, els comerços emblemàtics va haver-hi una moció, però nosaltres 
ja els vàrem dir que hi estàvem treballant i que ja hi estàvem d’acord i hi treballàvem. 
Per tant, no li aprovem ara perquè estem treballant en aquesta qüestió.  

I, per tant, jo crec que nosaltres estem en la línia, dintre de les possibilitats que tenim, 
correcta. Volem seguir treballant en aquesta línia d’ajudar les persones i que els 
ciutadans per nosaltres, bé, siguin la nostra prioritat i sobretot no seguir gravant els 
seus impostos, i un dels impostos més important és l’IBI, a part de tots els altres, que 
ja he dit que no només és l’IBI el que queda congelat, sinó els altres. Ja només amb 
això, jo crec que el ciutadà ja no és gravar-lo, i és molt important, a part de les 
exempcions i bonificacions que ja vàrem explicar en el Ple anterior.   

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passaríem a la votació. 

Vots a favor d’aquestes ordenances? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en 
contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat 
per dos membres, definitivament les ordenances fiscals per a l’exercici 2017. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Eva Palau Gil i Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, moltes gràcies. I 
ara només resta desitjar-los a tots molt bones festes, molt bon Nadal i que ens 
tornarem a veure aviat passat Nadal. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les set 
menys set minuts de la tarda, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general, en dono fe. 

 


