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anys a Sant Feliu. L’any
2013 es constituïa una
plataforma ciutadana que
protestava contra un increment del rebut que xifrava en un 107% des del
2005. L’associació de veïns Roses de Llobregat encapçalava la protesta i una
de les conseqüències va
ser la creació del partit Veïns per Sant Feliu, que té
dos regidors.
El 2014 el govern d’ICVEUiA i CiU va decretar
una revisió de l’impost que
implicava un 9% d’augment en el rebut. Els socialistes, llavors a l’oposició,
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Els portaveus dels partits polítics amb representació a Sant Feliu s’han manifestat en l’acord sobre l’IBI ■ ORIOL DURAN

Sant Feliu posa punt final al
conflicte de l’IBI i l’abaixarà
un 3% fins al 2019
a Quatre partits signen un acord que dóna compliment a dues sentències
judicials a Es compensarà així la pujada del rebut del 2014, que va ser del 9%
Rosa M. Bravo
SANT FELIU DE LLOBREGAT

La sentència del Tribunal
Suprem que en ratificava
una de prèvia del TSJC, i
un acord entre partits polítics per donar compliment a la resolució judicial
posen fi a anys de conflicte
per l’impost de béns immobles (IBI) a Sant Feliu.
ICV-EUiA i el PSC, tots dos
al govern, i Veïns per Sant
Feliu i el PP, molt bel·ligerants amb l’increment
passat de l’impost, han signat un acord que estableix
que l’IBI es rebaixarà un
3% cada any fins al 2019

amb la voluntat que es
compensi els ciutadans
per l’increment del 2014.
Es tracta d’una manera indirecta de tornar l’augment del rebut, ja que els
serveis jurídics de l’Ajuntament assenyalaven que,
tot i que les sentències deixaven sense efecte la pujada del 2014, aquestes no
afectaven els rebuts ja cobrats i que no era tampoc
factible la revisió d’ofici
d’aquests rebuts ni la introducció de bonificacions
per compensar la pujada.
Les protestes per l’increment de l’IBI han estat
un fet recurrent els últims

Un acord amb un ampli consens
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La moció que ICV-EUiA, el
PSC, Veïns de Sant Feliu i el
PP van dur al ple dijous passat només va rebre el vot negatiu de Junts per Sant Feliu,
ja que ERC hi va votar a favor i
Ciutadans i CDC s’hi van abstenir. L’alcalde, l’ecosocialista
Jordi San José, va assegurar:
“Aquest és un acord polític de
futur, per resoldre de manera
compartida un tema en què
tots tenim visions legítimament diferents i que està
ocupant des de fa temps la
centralitat del debat polític.”

El portaveu de Junts per
Sant Feliu, Luis Serrano, es va
mostrar a favor de la baixada
de l’IBI: “Però volem que es
faci en dos anys i no en tres”,
va dir. El convergent i exregidor d’Hisenda Manel Carrion
es va mostrar crític amb la
manera de compensar els
contribuents, igual que Xavier Alegre, de Ciutadans. Silvestre Gilaberte, edil de Veïns
de Sant Feliu i president de
l’associació de veïns Roses
de Llobregat, va mostrar la
seva satisfacció amb l’acord.

27.06.16

una sentència del Tribunal
Suprem desestima el recurs
de cassació de l’Ajuntament
contra la sentència del TSJC

ho van dur al jutjat. Segons el PSC, la pujada del
tipus impositiu al 0,546%
comportava que els propietaris que el 2013 van pagar 501 euros el 2014
n’havien de pagar 546.
El Tribunal Superior de
Justícia va decretar nul
l’acord de ple que establia
l’augment, i el Suprem ho
va ratificar el 27 de juny
passat en desestimar un
recurs del consistori. En
aquesta data el PSC, que
va perdre l’alcaldia el
2011, tornava a ser al govern municipal en virtut
del pacte amb ICV-EUiA. I
amb la sentència a la mà
aquests dos partits, amb la
suma del PP i Veïns per
Sant Feliu, van signar un
acord polític sobre l’IBI
que estableix la rebaixa
del 3% per als pròxims tres
anys. L’acord es va portar
a aprovació al ple del juliol
en forma de moció, i va rebre el suport d’ERC.

SUCCESSOS

Tres detinguts per
venda de drogues
en un parc infantil
Els Mossos d’Esquadra de la
comissaria de Santa Coloma
de Gramenet han detingut,
els últims mesos i en diferents fases d’un dispositiu de
salut pública, tres homes
com a presumptes autors
d’un delicte de tràfic de drogues. La venda de la substància es feia al parc infantil
Can Peixauet, a la mateixa
localitat, i els menors d’edat
eren els principals compradors. Els veïns de la zona van
alertar la policia. ■ REDACCIÓ

URBANISME

Sant Andreu de la
Barca fa millores
a la carretera N-II
L’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca té previst invertir
75.000 euros en la millora de
la circulació de la carretera
N-II a l’interior del municipi.
La millora provindrà sobretot
de la construcció d’una rotonda que facilitarà l’accés al
barri del Palau i a l’estació
dels Ferrocarrils de la Generalitat. Així es vol evitar la cua
de cotxes habitual a la zona.
La rotonda estarà llesta a la
tardor. ■ REDACCIÓ

URBANISME

L’AMB ajuda a
reformar 81
edificis de Gavà
Els ajuts a la rehabilitació que
atorga l’Àrea Metropolitana de
Barcelona han beneficiat 81
edificis d’ús residencial de Gavà. Aquesta xifra es tradueix
en el fet que 718 pisos, on viuen 1.795 persones, s’han reformat amb l’ajut de l’AMB.
Gavà ha rebut subvencions
per valor d’1,2 milions d’euros.
La majoria de les reformes
han estat relacionades amb
l’habitabilitat i la conservació
dels immobles. ■ REDACCIÓ

Detecten una nova espècie que
nidifica al delta del Llobregat
Redacció
GAVÀ

Entitats naturalistes han
detectat que una espècie
d’au ha nidificat per primer cop al delta del Llobregat. Es tracta del picot garser petit o picotet, que a
Catalunya està establert
principalment a les conques dels rius Muga, Flu-

vià, Ter, Tordera i Besòs, i
que per primer cop s’ha
trobat a la pineda de la Pava, a Gavà.
L’octubre del 2014, els
col·lectius ecologistes Depana i SOS Delta del Llobregat van promoure una
marató ornitològica al delta del Llobregat, una activitat oberta al públic en
què un grup va detectar un
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exemplar de picotet a una
pollancreda de la pineda
de la Pava, una zona que
no està protegida com altres espais naturals del
delta. Era el primer cop
que aquesta espècie es trobava a la plana deltaica i
durant el 2015 els voluntaris van poder observar
fins a dos exemplars més
en aquesta pineda. Es va

observar una còpula però
no es va poder constatar la
seva reproducció.
La passada primavera,
el seguiment dels voluntaris i afeccionats va permetre assegurar que una parella havia instal·lat un niu
a la pineda i que la reproducció havia tingut èxit, ja
que va aparèixer un jove
mascle al juny. ■

Un exemplar de picot garser petit, que s’ha detectat per
primer cop al delta del Llobregat ■ EL PUNT AVUI

