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Els veïns de Blanes pagaran un 2%
menys en el rebut de l’IBI el 2016
 PSC, CiU, PP, C’s, ERC i CUP aproven les ordenances, Batega s’absté i ICV-EUiA vota en contra
BLANES | D. JIMÉNEZ

El ple de Blanes va aprovar ahir
les ordenances ﬁscals del 2016
per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC
PP, C’s, CUP), 2 abstencions (Batega) i 3 vots en contra (ICV-EUiA,
que tenia un regidor absent). C’s i
PP van treure pit després de pactar amb el govern (PSC-CiU) la rebaixa en el rebut de l’IBI d’un 2%.
La resta de grups van criticar amb
duresa al govern per aﬁrmar primer que no es podia reduir l’IBI i
assabentar-se del pacte al migdia
a través de la premsa sense que ni
tan sols s’hagués incorporat aquesta rebaixa al document del ple.
Sobre l’IBI, tot i que els veïns notaran la rebaixa en la factura, en realitat el tipus de gravamen de l’IBI puja un 8%. Per entendre-ho, el
2015 Blanes va aprovar un gravamen del 0,944056% i, a més, havia
d’aplicar un increment del 10% imposat per l’Estat i quedava al
1,03846%. Pel 2016, el recàrrec estatal desapareix. A Blanes, en
comptes d’apujar l’impost un 10%

per mantenir el que ﬁns ara recaptaven, el pujaran un 8%, amb
un gravamen del 1,017691% pel
2016. Com que els contribuents ja
pagaven el 10% més de l’Estat,
notaran que la factura baixa un 2%.
Per a l’Ajuntament, signiﬁcarà deixar de recaptar uns 260.000 euros.
Inicialment, les ordenances preveien mantenir l’IBI amb el recàrrec estatal però PP i C’s van pactar
una rebaixa del 2% per assegurar
els seus vots. A més, van demanar
al govern que estudiïn una nova reducció del 2% pel 2017. La resta
d’impostos i taxes es mantenen. Els
ingressos esperats el 2016 amb
els tributs és de 29,97 milions
d’euros, cobrint gairebé el 70% de
les despeses de l’Ajuntament, d’uns
42,82 milions als comptes de 2016.
D’altra banda, la setmana vinent
hi haurà la primera reunió de la
Comissió Redactora de les Ordenances, on grups i tècnics municipals treballaran per afegir més aspectes a regular a les ordenances
durant el 2016. La comissió tindrà

CARLES COLOMER

Imatge d’arxiu del ple de Blanes.

lloc un mínim de dos cops al mes.
El debat es va centrar sobretot
en el pacte amb PP i C’s, que la resta de grups no van conèixer a través del govern sinó al migdia amb
la nota de premsa que s’havia enviat embargada als periodistes. I,

Fogars posa en marxa el nou pou
i ja permet beure aigua de l’aixeta
 L’alcalde comunica que ja

es pot consumir «amb plena
confiança» després d’una
setmana de restriccions
FOGARS DE LA SELVA | D. JIMÉNEZ

L’Ajuntament de Fogars de la
Selva ha donat per solucionats els
problemes amb l’aigua de la xarxa municipal i avui ha aixecat les
restriccions. Els veïns del municipi i de la urbanització Niàgara
Park de Tordera (que s’abasteix
de Fogars) no han pogut ni cuinar
ni beure amb aigua de l’aixeta des
del passat divendres quan es van

detectar nivells d’antimoni lleugerament superiors als permesos.
Divendres passat, els valors
d'antimoni eren d'entre 6 i 7 micrograms per litre, quan a Catalunya s'estableix que com a màxim
pot ser de 5. La restricció es va ordenar i només permetien utilitzar
l'aigua per a rentar roba, els plats
i dutxar-se. Des de dimarts i ﬁns
ahir, el consistori va repartir garrafes als veïns que ho desitgessin.
Ahir, l’Ajuntament va publicar
un escrit de l’alcalde, Josep Vilà, on
es comunica que s’ha solucionat el
problema amb la posada en marxa del nou pou que es va construir a l’estiu (en època de sequera)

El Consell entrega
lots de neteja i
higiene personal
 EL CONSELL COMARCAL HA
REPARTIT DURANT DOS DIES
productes d’higiene personal i neteja
adreçats a les famílies usuàries de
serveis socials derivades als bancs
d'aliments de tots els municipis de la
Selva excepte Blanes i Lloret (que
tenen serveis socials propis) L’ens va
rebre 18.867,31 euros de Dipsalut en
el marc del programa «Salut i Crisi»
per a la compra d’aquests productes.
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per garantir el subministrament. A
partir d’ara es captarà d’aquest
pou on «fetes les analítiques corresponents, l’aigua és apta pel
consum». Vilà afegeix que «solucionat el problema sanitari» amb
la posada en marxa del pou, «es
pot garantir als veïns la qualitat de
l’aigua de la xarxa» i, partir avui, «es
podrà tornar a consumir amb plena conﬁança l’aigua a Fogars».
El batlle ﬁnalitza demanant als
veïns «disculpes pels problemes
que us hagin pogut ocasionar
aquestes mesures preventives» i els
demana que entenguin «que, per
sobre de tot, el més important és
garantir la salut de les persones».
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

sobretot, perquè a la comissió informativa se’ls havia dit que l’IBI
no es podia tocar (quan molts volien) i ni la proposta portada al ple
incorporava la rebaixa del 2%. Els
més enfadats van ser Batega i ERC.
Tot i això, els únics a votar en
contra van ser ICV-EUiA. Apostaven per deixar l’IBI i aplicar boniﬁcacions amb els 260.000 euros per
a polítiques socials. Amb la rebaixa del 2%, van dir, «una família s’estalviarà entre 2 i 6 euros l’any i, en
canvi, les grans superfícies milers» o, entre altres, van afegir
que es congelen impostos, com la
taxa als bancs per caixers al carrer.
ERC, excepte per la polèmica de
l’IBI de la qual se sentien «ofesos»,
veien bé les propostes i la CUP va
lamentar les «presses» i que no es
fes abans una audiència pública –que es farà amb la dels pressupostos–, punt compartit per Batega. CiU, tot i admetre que no
s’havia informat bé a l’oposició, va
recordar que han d’arribar al dia
del ple amb els suﬁcients suports.

ALTRES ACORDS DEL PLE

Noves infraccions
a les ordenances de
Civisme, Tinença de
Gossos i Circulació
 El ple també va aprovar ahir, amb
l’abstenció del grup d’ICV-EUiA, unes
modificacions en les ordenances de
Civisme i Convivència Ciutadana, Tinença de Gossos i Circulació i Trànsit
de Vehicles per donar més seguretat
en la tramitació d’expedients i actuar amb més contundència en certs
casos. Entraran en vigor el 2016.
Entre altres, s’elimina la plusvàlua
en casos de dació en pagament per
als que han perdut l’habitatge. S’afegeixen noves infraccions, com les baralles i discussions a la via pública
amb repercussió pública; actes vandàlics a bens públics o privats (com
vehicles) al carrer; tenir gossos
abandonats en balcons i terrasses, o
deixar que orinin en vehicles estacionats (a les façanes i mobiliari ja
està tipificat). A més, s’estableix que
els titulars de targetes per a minusvàlids poden fer ús il·limitat de les
zones grogues; i un límit de 60 minuts a la zona de càrrega i descàrrega per als que disposin de targeta
per a minusvàlids de titulars no conductors. Les sancions per infraccions
lleus passen de 120 a 100 euros.

