ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
Núm. 2/2011
Data : 23 de novembre de 2011
Horari: de 20 a 20.40 h
Lloc: Saló de Plens de l’ajuntament
Assistents:
Representants de les Associacions de Veïns
Sr. Enrique Chico - AV Armanyà
Sra. Cecília Gaspa – AV del Barri de Mar
Sr. Francesc J. Martí – AV de Can Marquès
Sr. Octavi Lorente- AV Casernes
Sr. Carlos Martí - AV Centrevila
Sr. Josep A. Vivanco – AV Molí de Vent
Sr. Jaume Madrid – AV Prat de Vilanova
Sr. Conrado Regueira – AV Prat de Vilanova
Sra. Maria Garcia Parrilla – AV St Joan
Sr. Joan Contreras – AV St Joan
Sr. Eduard Colàs – AVP Ribes Roges
Representants del Govern
Sra. Neus Lloveras Massana - Alcaldessa
Sra. Gloria Garcia Prieto - Regidora de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació
Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano - Regidor d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Sr. Jaume Munné Munné – Regidor de Medi Ambient
Sr. Francesc Sánchez Vera - Regidor de Serveis Socials, Salut, Convivència i Seguretat Ciutadana
Sr. Francisco Alvarez Marín – Regidor de PP
Sr. Joan Martorell - Regidor de PSC
Sra. Iolanda Sánchez Alcaraz – Regidora de ICV
Tècnics municipals
Sra. Griselda Castelló – Cap de Servei de Participació i Cooperació
Sra. Mercè Bruna – departament de Participació
S’han excusat d’assistir-hi:
Sr. Isidre López – AV de la Plaça de la Sardana

Sr. Pablo Sáez – AV Prat de Vilanova
Sr. Serafín Fernández – AV Santa Maria
Sr. Alfredo Villa – AV del Tacó

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta del consell del dia 26 de gener de 2011
2. Taxes 2012
3. Precs i preguntes
Sra. Neus Lloveras: Molt bona tarda, ara si. Ara tenim la veu més alta. Torno a repetir que benvinguts al
Consell Municipal d’Associacions de Veïns. En primer lloc, el primer punt de l’ordre del dia seria
l’aprovació de l’acta del Consell del dia 26 de gener de 2011, que va ser l’últim consell que hi va haver.
M’imagino que tos deu fer molt de temps que vau rebre aquesta acta i si no hi ha hagut res, no teniu res a
objectar. Crec que la devien rebre fa molt de temps, oi que sí?
Sra. Griselda Castelló: No, l’han rebut ara amb la convocatòria.
Sra. Neus Lloveras: Ah, ara amb la convocatòria. Hi ha alguna cosa a dir sobre l’acta que heu rebut?
Heu vist alguna cosa? Digui’m, digui’m.
Sr. Josep A. Vivanco: El que passa és que han passat deu mesos i jo ja no recordo el que vaig dir
aquest dia.
Sra. Neus Lloveras: Ah?
Sr. Josep A. Vivanco: Suposo que vaig dir coses, i la gent va dir coses. Clar, quan passa tant temps...
Sra. Neus Lloveras: En tot cas haurem d’intentar, jo crec que això ens indica alguna cosa , això ens
indica que no pot ser que entre un consell i un altre passi tant de temps. Per tant, apreciem aquest fet i
això ho haurem de canviar. La regidora de Participació, si cas després li passarem la paraula, ja
comentarà quins plans te però aquesta dinàmica ha de canviar i han de ser més seguides. Està clar,
perquè no pot ser que al cap de tant de temps,... perquè també disculpeu, no és cap excusa, però ha
estat segurament també fruit dels canvis que hi ha hagut, i ha passat massa temps. Disculpes per la part
de responsabilitat que em toca.
El segon punt són les taxes. I ara aquí també us voldria dir que les ordenances que ara es presentaran,
les taxes, també us demano disculpes perquè les rebeu tard i ja han sortit a la premsa, el motiu és un i és
molt fàcil: les negociacions per aprovar les ordenances és van tancar mitja hora abans del Ple, per tant
va ser totalment impossible poder informar abans que s’aprovessin cosa que abans es feia. Clar, el
panorama era diferent. Com sabeu abans hi havia un govern amb majoria, que aquell govern presentava
les seves taxes, les portava a aprovació i ja sabia que serien aprovades. No és ni millor ni pitjor, però ara
és diferent, ara realment hi ha una negociació. Vam estar treballant les taxes durant, ben bé crec que van
ser 8 setmanes, és a dir aquesta vegada són unes ordenances molt treballades, però l’acord definitiu, és
una negociació, és va tancar just abans del Ple, estàvem reunits a la Sala de Comissions i vam venir al
Ple. Per tant, tècnicament va ser impossible fer la informació abans com abans es feia, jo crec que se us
informava pràcticament, jo crec fins i tot, que abans que s’aprovessin al Ple. Això ha estat impossible, i
per això us demano disculpes, aquest ha estat el motiu . De seguida que va sortir al Ple és inevitable que
surti a la premsa, no pots evitar que quan s’aproven unes taxes al Ple la premsa hi és i surti a la premsa i
per tant no se us ha pogut explicar les taxes abans de que es fessin publiques. Tot i així, avui dedicarem
tota l’estona que calgui. El regidor Miguel Àngel Gargallo us les presentarà i estem a la vostra disposició
per comentar, per parlar, del que convingui. D’acord. Moltes gràcies

Passo la paraula al regidor Miguel Àngel Gargallo que és el regidor d’Hisenda, però jo crec que aquest
nom li hauríem de canviar perquè no ens agrada a ningú, jo cada vegada que el presento penso que no
és adequat i crec que buscarem algun canvi de definició, perquè Hisenda... en tot cas ell ara començarà
a explicar-vos les ordenances.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Ara si, perdoneu en tot cas les molèsties dels petits problemes tècnics que
hem tingut en últim moment.
He volgut presentar, en tot cas, les ordenances d’una manera esquematitzada i a més a més amb el
power point de la manera més senzilla possible, sabem que estem tractant temes econòmics, temes
tributaris i a vegades la seva complexitat pot portar a termes que realment no surten justament el
missatge que volem donar respecte el plantejament que ha fet el govern a l’hora de plantejar les taxes
fiscals, les ordenances fiscals de l’any 2012.
En tot cas, la primera reflexió que fem és que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú rep els mateixos
ingressos i tributs des del 2009. Això que ens està produït o quina problemàtica hem tingut? Pues la
principal és que el cost dels serveis han augmentat els darrers anys. Sobretot en un primer terme tenim
un increment de IPC acumulat del 6,7% des de l’any 2009 fins octubre de 2011 . Això ens provoca que
naturalment, com vostès poden saber, tot el tema relacionat amb serveis, personal , etc... aquests
increments s’han produït directament en costos del propi ajuntament i no s’han tarificat després en termes
tributaris en el que ha sigut l’ajuntament en aquests últims dos anys.
Per tant, a més a més d’aquest cost afegit vam tindre, com saben tots vostès, un increment d’un 2% d’IVA
al juliol de 2010, que en el nostre cas, al ser consumidors finals en moltes despeses que tenim i serveis,
doncs a nosaltres és un cost afegit que en tot cas no podem deduir.
Perquè també la motivació de per què s’augmenta és que hi ha, les previsions que es fan del pressupost
del 2012 es calcula que hi haurà un decalatge en pagaments de 4 milions d’euros més que en el
pressupost 2012, respecte el 2011. Per tant, el tema de la pujada està recolzat justament per aquestes
tres qüestions específiques que realment ens duen a terme el tindre que fer una pujada impositiva en
aquest exercici.
Per tant és lo dit: necessitat de generar ingressos per cobrir els serveis bàsics municipals, però sempre
amb un increment global del 2%, que està per sota del que serà l’IPC català que entenem que estarà
sobre el 3,3-3,5 depenent de com vagin aquests dos últims mesos, el increment d’IPC dels mesos de
novembre i desembre que són els que encara ens falten.
No obstant, s’han tingut en compte dues coses molt importants. La primera és que l’increment s’ha pensat
en les dificultats que pateix la població a causa de la crisi, com ja veurem de seguida. I en segon terme, la
necessitat de dinamitzar l’activitat i l’ocupació de la ciutat. Com dos eixos principals del que ha sigut la
reforma d’aquestes ordenances fiscals d’aquest exercici.
Per tant, passarem en tot cas a comentar, des d’un punt de vista el primer terme, que són les mesures de
caràcter social en les ordenances fiscals per al 2012 i més endavant comentar el que serà les
modificacions relacionades amb la promoció i l’ocupació de l’activitat econòmica a la ciutat.
Primer, i en tot cas, plantejar el que ja hem dit i hem comentat en tot cas amb tots els mitjans de
comunicació, que és la primera i gran reforma que hem plantejat en aquestes ordenances fiscals, que és
introduir la progressivitat i bonificacions en l’impost de béns immobles. El impost IBI és un impost fixe,
que és en tot cas un percentatge fixe i lo que s’ha intentat és, des del punt de vista de la tributació
diguem, la frase que tenim davant que és: paga més qui té més capacitat. Segons la sentència del
Constitucional la 419 de 1995, ens diu que el principi de progressivitat permet atorgar un tractament
diferencial en relació amb els contribuents de major renda, de manera que progressivament acaben
aportant més ingressos, per una major tributació al fet a què estan obligats. Per tant, una gran, diguem en
certa mida, no s’havia plantejat en el impost sobre bens immobles és centrar el concepte de progressivitat
dintre de l’impost. Més endavant, en una taula, els explicaré aquest concepte perquè realment el puguin
entendre d’una manera més fàcil.
I per una altra part, que també és important, en el tema d’aquesta progressivitat, és la redistribució d’un
sistema progressiu. Rep més qui té menys capacitat. Què estem plantejant? Per una part siguent no
proporcionals amb el tema de l’increment o de la tributació sinó que a més a més, a pesar que hi ha
aquesta progressivitat en el impost, hi hagi uns fluxes de rendes generats, des de rendes amb més
capacitat per al tema dels imports dels valors, cap a rendes més desfavorables o més desfavorides en
aquest moment de crisi.

Plantejament, doncs vam fer una taula en la que vam començar amb uns imports, i el 2% que ha sigut
l’increment mínim que hem tingut en tot cas en general, i sobre aquest import mínim, hem anat
incrementant progressivament els imports fins arribar al límit màxim de valors de un milió d’euros en el
qual l’increment, com veieu, és molt més important, és un 5 %. Això és el que hem comentat abans de
que és progressiu i per tant no per el mateix import en termes de valor és a través d’unes taules, es
planteja una progressivitat des d’un punt de vista de la tributació de l’impost.
Això mateix, lo comentat abans, introduir el que es diu una tarificació social, una bonificació d’un 40% en
el IBI per aquestes situacions de renda en el qual, entenem que són rendes mínimes, i que tindran
,estaran afavorides en termes de pagament inferiors en el tema de l’IBI, entenem que justament hi ha un
transmès de rendes cap els imports més elevats, cap aquestes rendes, que seran les que en tot cas
sortiran afavorides a la hora de pagar l’impost.
Aquest seria un exemple del que en tot cas comportaria aquest cas d’aquesta situació del sistema mínim
que hem plantejat abans, en el qual una aportació d’IBI d’una família mitja, en el domicili valorat sobre fels
150.000 €, en el 2011 estava pagant 500€, al 2012 amb l’increment que estem fent del 2%, si veieu estem
parlant d’un increment d’un euro, pràcticament, mensual, no arriba a un euro mensual, els 10 € que
estaríem cobrant, quan en aquest cas la bonificació és del 40% suposaria 300€, 306 lo que en tot cas
sortiria, per tant la bonificació inclourà que pagarà 194€ menys que en el 2011 aquest tipus de famílies en
que realment s’ha plantejat d’una manera progressiva el tema de l’impost.
Per una altra part, hem plantejat unes mesures que entenem que són importants de dinamització de
l’activitat i l’ocupació. Entenem que la situació en aquest moment d’atur és un tema preocupant a la ciutat,
en termes de l’estat també és una problemàtica afegida, i que naturalment hem de desenvolupar mesures
també per part de la tributació, que vagin encaminades a intentar com a minin, dinamitzar el tema de
l’activitat i en conseqüència el tema de l’ocupació a la pròpia ciutat.
Què vam plantejar? Pues hem plantejat varies modificacions. La principal de totes elles va ser una que va
sortir, que es diuen vacances fiscals, que lo que planteja és que la societat que s’estableixi a ..., la
societat, l’activitat la persona que s’estableixi a la ciutat i generi ocupació fins a 3 persones, tindrà tributs
zero durant el 2012. Quan dic zero és refereix a la llicència fiscal, l’apertura, i a la brossa el primer any.
Per una altra part també hem decidit unes bonificacions a la taxa per a llicència d’activitats , el que és la
llicencia d’apertura, la primera, tal i com es va plantejar en el Ple, el 100% a noves activitats en els usos
permesos al Nucli Antic, un 100%, també donat que l’atur, en menys de 30 anys, l’atur jove és molt
important arrel de l’estat i a la nostra ciutat també, a noves activitats amb titular menor de 30 anys en
situació d’atur. També van tindre en compte que realment les situacions amb gent de més de 40 o 50
anys que es poguessin trobar en una situació d’atur tindre un 50% de bonificació en les noves activitats
amb titular en situació d’atur i posant en aquests col·lectius èmfasi en que realment poguessin reconduir
la seva economia. Per una altra part, i entenem que això també era un tema plantejat pel nostre govern,
com a manera de dinamitzar l’economia, enteníem que la tecnologia, el medi ambient, la biomedicina i
l’atenció social siguessin activitats reglades en tot cas per dinamitzar l’actuació municipal aquí a la ciutat.
Per una altra part, van adequar les taxes d’escombraries, fer-les també d’una manera progressiva. Vam
donar-nos compte també que els escalats, respecte el que seria la taxa o l’ús referent a la brossa que
s’estava efectuant per als metres quadrats, tampoc no era massa l’adequada i vam plantejar una rebaixa
del 8% de la tarifa en les activitats de restauració fins a 60m2, de 60 a 120 m2 es va congelar i... la tarifa
de 120 a 250m2 passen els barems... perdó... de 60 a 120m2 veurà una baixada, i de 120 m a 250m2 es
va congelar. En lo referent a les altres activitats, aquí estem només qualificant les activitats de
restauració, es congela la tarifa en la resta d’activitats amb locals iguals o inferiors a 60 m2 , els més
petits, i els increments escalats per a la resta d’activitats segons la superfície, de forma progressiva, de
manera que realment els establiments amb molts metres quadrats ha sigut on realment hi ha hagut un
import més incrementat respecte els més petits.
Per una altra part, s’han plantejat subvencions en l’import sobre construccions i taxa per a llicències
urbanístiques intentant que, en tot cas, la rehabilitació de l’habitatge dintre del casc antic, o el casc de la
ciutat, sigui també una manera de rehabilitar el tema econòmic a la ciutat, i es van plantejar dues
bonificacions, una del 50% per obres de nova construcció d’edificacions destinades a habitatges de
protecció oficial o a lloguer social que s’incorporin a la borsa de lloguer social de l’oficina local o comarcal

d’habitatge. I per una altra part 100% per rehabilitació d’habitatges que tinguin més de 40 anys
d’antiguitat.
Un altre tema que ha sigut un punt més bé tècnic, en algunes qüestions es planteja en qüestions
tècniques, les altres qüestions anaven donat en el tema de facilitat, ajornaments i fraccionaments,
s’havien donat compte des d’aquí, des d’intervenció, de que en aquest moment l’exigència de l’aval de
3.000€, segons quins contribuents ens trobéssim, era un percentatge molt petit, per un import molt petit,
era el mateix percentatge, el mateix import que hi ha havia abans a l’Agència Tributaria, per no exigir aval,
en aquest moment hem incrementat aquest import de 3.000 l’hem duplicat a 6.000€ en lo qual entenem
que hi hagi més facilitat per poder ajornar sense que es tingui que demanar un aval bancari a un banc i
procedir, en certa mida, a una capacitat major d’intentar eixugar més els pagaments en el contribuent.
També els nous terminis, com veieu aquí, han passat de 12 mesos a 15 mesos, i los de més de 1.500€
de 18 mesos a 24 mesos, lo que ens dona en tot cas és intentar facilitar el que es pugui fer pagaments en
la situació en que ens trobem de crisi econòmica.
Altres novetats en les ordenances del 2012, pues ... el 50 % de bonificació i 50% de subvenció per als
vehicles que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol i hidrogen.
El tema sobre les companyies de telefonia mòbil, es van fer dues modificacions. Una és incloure la taxa
de domini públic de l’1,5% dels ingressos de les companyies de telefonia mòbil, això en tot cas abans no
existia. Possiblement, en termes jurídics, se’ns estigui plantejant el que les companyies ens posin
problemes per poder cobrar justament aquesta taxa , però vam decidir que, independentment que en els
jutjats abans de que hi haguessin sentències relacionades amb aquests termes, si les sentències
siguessin favorables, que nosaltres tinguéssim la capacitat per poder cobrar aquest percentatge. Per tant,
aquesta taxa és totalment nova i se li donarà a la Diputació ja que entenem que el seu procediment
plantejarà problemes jurídics i la taxa de domini públic que ja té la Diputació és una taxa que ja porta
bastant de temps i que en termes jurídics la tenen bastant més avançada que el que ens costaria a
nosaltres fer-la des de nou aquí a l’ajuntament . A més a més, plantegem noves tarifes per a les
instal·lacions de telefonia mòbil , lo que són les estacions base de telefonia que passem de 3.500€ a 6000
€ d’import i les minicel·les o microcel·les inferiors a 100W que passaran de 500€ a 1.000€.
Respecte a la taxa d’escombraires, tornem a redefinir una miqueta el que era les bonificacions del Punt
Net, de manera que abans només hi havia una sèrie d’escalons, eren uns escalons fins a 12, hem baixat
en tot cas els percentatges que hi havia de vegades que s’havia de fer servir el Punt Net i vam col·locar
un esgraó que seria que de 6 a 10 vegades es plantegés una bonificació del 20% i de més de 10, abans
estava a 12, es plantegés una bonificació del 40%.
I amb això he fet un petit resum. Només, en tot cas, comentar des del punt de vista general, que realment
la contribució en les ordenances realment ha sigut per part de tots els partits politics, han estat molt
elaborats, no han sigut només una proposta de govern, crec que hi ha una miqueta el sentit i el pensar de
molts dels partits polítics, crec que, com vaig dir en el Ple, realment l’elaboració ha sigut complexa, ha
portat, crec recordar, vuit sessions a al Comissió d’Hisenda el poder plantejar el tema d’aquestes taxes. I
que, des del meu punt de vista, entenc que segueixo en termes de criteri de govern, que són unes
ordenances millors de les que teníem abans, al menys com a mínim estem més preparats per intentar
dinamitzar l’economia de la ciutat i tenint en compte la situació parentòria de moltes famílies en el tema
de l’IBI amb aquesta bonificació que hem intentat incloure del 40% en aquests grups, que en tot cas, hem
vist en aquest quadre que hem comentat abans. Si tenen qualsevol pregunta o em volen fer qualsevol
suggeriment estic a la seva disposició. Moltes gràcies.
Sra. Neus Lloveras: Bé doncs, hi ha preguntes a fer sobre el que hem explicat? Senyor Vivanco.
Sr. Josep A.Vivanco: A veure, el dèficit previst per aquest any 2011 de quant és?
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Encara no ho sabem. O sigui ....
Sr. Josep A.Vivanco: No, ho dic perquè s’ha quantificat 4 milions d’euros més l’any que ve... en funció
de...?

Sr. Miguel Àngel Gargallo: En funció de que... per exemple tenim decalatge en temes financers de 2
milions d’euros que haurem de pagar més a entitats financeres.
Sra. Neus Lloveras: Traduït a llenguatge normal, i no financer... augmenten els retorns de préstecs que
hem de fer l’any que ve respecte aquest any, 2 milions d’euros.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Després tenim menys ingressos d’algunes partides, vostès saben de que
realment la Generalitat ens portarà menys partides a nivell d’ingressos, a nivell de subvenció, per tant
això és un decalatge de menys ingressos, i segon que hi havia algunes partides a nivell pressupostàries
que en tot cas s’han tingut que ajustar perquè no eren les reals, vam comentar el tema a la Diputació....
Sra. Neus Lloveras: Hi havia en el pressupost partides que no estaven suficientment dotades i de cara a
l’any que ve s’han d’ajustar.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: S’hauran d’ajustar i s’hauran de dotar amb el que realment és l’import
correcte que ens estigui transvasant la Mancomunitat o qualsevol organisme.
Sr. Josep A.Vivanco: Jo voldria fer una prèvia perquè sempre ens trobem amb el tema de les taxes, i
després els pressupostos, que....ja sé que aquesta vegada ha sigut difícil perquè com que hi havia una
geometria variable....
Sra. Neus Lloveras: I el que he dit abans, no és ni millor ni pitjor, és diferent....
Sr. Josep A.Vivanco: Encaixar-la costava molt, però si que, si això es va aprovar el dijous, fa 10 dies
aproximadament, si que el que agrairia que això que ens heu passat el power que el haguéssim tingut,
perquè clar, jo no sé, penso que totes les associacions funcionen d’aquesta manera, primer tenim els
nostres socis, però tenim també una junta directiva que s’interessa per les coses, llavors clar, els que
realment tenim que explicar les coses si no tenim les dades, pues fem cara de tontos. I jo penso que
realment això és una cosa que hem de tindre prevista. Precisament perquè volem ajudar en segons
quines coses, vull dir. Jo sé que ara es plantejaran coses que seran difícils, vull dir, hi hauran unes
situacions donades perquè la Generalitat pues té que fer coses, té que reduir pressupostos en moltes
coses i incrementarà segons quines qüestions, vull dir es parla del transport, es parla d’altres coses, de
reduir sous a funcionaris i altres coses, es parla també del cuponet aquest que es tindrà que pagar, no sé
qui ho tindrà que pagar de l’assistència al metge o als medicaments o el que sigui, i a sobre, perdó, i a
més a més nosaltres ens trobarem en la situació que clar, els ajuntaments és l’últim graó de tot el
sistema, que és el que pateix més, i que també tindrem que tindre en consideració. Vull dir, clar ens
tindrem que ajustar i ho tindrem que explicar molt bé, però que si realment nosaltres tenim que traslladar
d’alguna manera les qüestions als nostres associats, associats i simpatitzats diguéssim, perquè no
tothom,.... els veïns..., pues d’alguna manera hem de tindre els suficients arguments per fer-ho. No és cap
crítica, sinó que és una prèvia per dir, bueno, fem les coses d’alguna forma que si la gent té que
col·laborar, es té que..., ara ja han passat totes les eleccions, doncs potser es tindran que fer altres
mesures de càstig, de càstig dic, que es tindran que tindre en consideració, per exemple si aquest any
hem gastat 300 mil o 400 mil euros, per dir alguna cosa, una xifra no la sé, eh!, del tema de les pintades,
de les situacions anòmales de crematoris de contenidors i coses d’aquest tipus, bueno pues haurem de
mirar que hi hagi mesures de càstig suficients perquè aquest tema no es produeixi . El tema de, bueno
que hem parlat moltes vegades, d’indisciplina que hi ha en tot el tema de trànsit en molts casos, també ho
tindran que tindre en consideració, si es té que multar, es té que multar i castigar, perquè tot això és un
cost afegit, perquè per una part tenim que mantindre els ingressos més o menys, tampoc tenim xifres per
exemple, jo diria que també seria bo saber d’un any a altre el decalatge que hi ha, per exemple, de més
guals que paguen, de més IBIs que paguen i totes aquestes coses que suposo que es deuen produir més
que baixes, es deuen produir també ingressos no? I saber una mica totes aquestes situacions. O sigui, ho
dic perquè si tenim que tractar a la gent que tenim al voltant, a l’entorn , i els hi tenim que fer veure les
coses, realment hem de tindre detall de les qüestions. I sobretot que el tema de pressupost, que ja sé que
serà un tema anguniós, i que possiblement amb inversions, com ja he dit moltes vegades, no es tindrà
que tindre en consideració una legislatura, sinó que potser seran dues o tres, vull dir , perquè hi haurà

coses que són a llarg plaç, sí, hi haurà coses que tenen que ser a llarg plaç és evident, perquè no n’hi ha,
si no hi ha diners... i l’altre és, d’alguna forma, i això també ho he repetit cinquanta milions de vegades, és
que la tercera comarca més deprimida de Catalunya es té que...., la Generalitat ens té que ajudar més!
Sra. Neus Lloveras: Jo voldria comentar sobre... abans, com a prèvia, quan estàvem aquí tots intentant
que això funcionés, potser aquesta banda no sé si m’he dirigit suficientment a vosaltres, estava tot el rato
cap allà perquè aquí hi havia una persona acabant de preparar això... Jo el primer que he fet ha sigut
demanar-vos disculpes precisament això, perquè comparteixo amb vosaltres que se us ha informat tard
sobre les taxes, perquè vosaltres, naturalment heu de respondre veïns, molta gent us pregunta coses, i
per tant heu de tenir la informació molt aviat. Us he explicat el fet que les negociacions van ser llargues,
vam estar unes vuit sessions parlant d’ordenances i que aproximadament mitja hora, o una hora, abans
del Ple on s’havien d’aprovar ho vam tancar. Per aquest motiu no es va poder fer el que es feia
habitualment de comunicar-ho simultàniament. Això és així, no és correcte, perquè entenc que la gent us
pregunta a vosaltres i heu de poder donar resposta, i per tant ja he començat la sessió dient que això s’ha
de rectificar i hem de mirar de treballar d’una altra manera. Possiblement no podrà ser com abans, perquè
anteriorment es portaven temes a aprovació que era segur que s’aprovaven, la dinàmica serà diferent,
però si que intentarem que com a mínim no passin aquests 10 dies que han passat des de l’aprovació i
que immediatament de seguida que hi hagi una cosa d’aquestes ens reunim amb vosaltres i us ho
expliquem.
Per tot lo altre, totalment d’acord. Els ajuntaments ho tenim, tenim un paper complicat i a més som els
que ho patim més en tots els aspectes, és a dir ho patim molt perquè l’ajuntament és el que té el tracte
directe amb el ciutadà, veu les necessitats, cada cop tenim més recursos i realment la situació és
complicada i volem, volem perquè ho veiem de primera mà, poder atendre totes les necessitats. Amb això
jo crec que més que mai ara, és moment de que tots hi posem el nostre esforç, per part del govern, i
estic convençuda que amb la col·laboració de tots els grups del consistori, perquè la situació ho
requereix, reclamarem això precisament que apuntaves, que la comarca té moltes necessitats i lluitarem
entre tots per aconseguir tot allò que ens pertoca. I jo crec que amb tot això també necessitem que els
ciutadans estiguin ben informats, que els ciutadans sàpiguen tota la problemàtica, i per això us
necessitem a vosaltres. Per tant, en resum, a tot el que has comentat, totalment d’acord, i en aquesta línia
crec que hem de treballar, i un cop més, tal i com he dit al principi, agrair-vos a tots els que heu vingut i
mostreu l’interés per conèixer aquest tema i ajudar-nos a arribar a tothom.
Sí, si us plau.
Sr. Joan Contreras: Nosaltres, com Associació de Veïns de Sant Joan , si no us sap greu, poder passar
el power point al mateix correu electrònic i no necessitarem pas prendre paper perquè nosaltres mateixos,
al mateix ordinador, ja el passarem als nostres socis.
Sra. Neus Lloveras: Sí, sí. Ho estàvem comentant abans d’entrar que us passarem la presentació. Crec
que és una presentació que ha quedat prou entenedora i us la passarem perquè la tingueu per les
associacions.
Sr. Octavi Lorente: Aquí hem estat veient ara tota la gent que es podrà beneficiar de les subvencions o
rebaixes, però jo suposo que vosaltres realment ja haureu fet les comptes, i sabreu si la caixa donarà més
o donarà menus perquè sabeu quanta gent s’acollirà a aquestes subvencions. Realment, quant penseu
vosaltres que recaptareu més?
Sra. Neus Lloveras: Més que l’any passat?
Sr. Octavi Lorente: Sí, perquè vosaltres sabeu si hi ha més gent a la que se li té que pagar o
subvencionar o és més gent que tindrà que pagar més, la conta aquesta vosaltres l’haureu fet abans.
Sra. Neus Lloveras: Sí. Explico jo, eh?
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Com vulguis.

Sra. Neus Lloveras: Amb les ordenances que s’havien plantejat, tal com ha explicat el regidor, més o
menys el desajust entre ingressos i gastos que se’ns presenta de cara a l’any que ve és d’uns 4 milions
d’euros, 4 milions i mig, per tant amb les ordenances que es van plantejar inicialment des del govern, és a
dir a l’inici de les converses amb tots els grups del consistori , es calculava que és podia incrementar els
ingressos respecte l’any anterior al voltant d’un milió d’euros. Tal com ara es presenten finalment les
ordenances es calcula que l’increment d’ingressos serà al voltant d’uns 600.000€ . És insuficient, però per
tant s’ha de continuar treballant, i el treball del pressupost serà important per, en primer lloc, intentar
aconseguir recursos, per altra banda, ajustar tot allò que sigui possible, però responent exactament a la
pregunta, es calcula al voltant d’uns 600.000€.
Sr. Josep A.Vivanco: Una altra pregunta que volia fer. El tema de les societats municipals, el IVA és
deduïble?
Sra. Neus Lloveras: Per part de qui?
Sr. Josep A.Vivanco: O sigui, l’ajuntament no. El IVA és un càrrec més, és un 2%, és un 18% diguéssim,
en moltes operacions que no el pots deduir. Perquè l’únic que fas és pagar factures, no tens ingressos.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Bueno no tot, eh!
Sr. Josep A.Vivanco: Bueno, però bastant... Les societats sí que hi ha el IVA soportado i repercutit. El
diferencial , que té que ser, en molts casos té que ser em fa l’efecte a favor de l’empresa, és deduïble?
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Entenc que sí, les societats municipals, igual que qualsevol altre societat en
regim jurídics, societat anònima o.... regeix en termes tributaris el mateix concepte. Una altra qüestió és
societats, però en termes de IVA la legislació és la mateixa.
Sra. Neus Lloveras: Si la societat fa una factura amb algú, o...?
Sr. Josep A.Vivanco: No, no. A veure, la societat factura i li facturen, amb el cas de l’ajuntament si
jugues amb el IVA tindria un IVA que sempre seria a favor de l’ajuntament per deduir, però com que no
pot ser, és una despesa total. És el cost més la despesa, o sigui el 18% seria la despesa. En canvi, les
societat municipals suposo que no deu passar això perquè és una societat i és diferent. Llavors si hi ha un
IVA diguéssim que és a favor de la societat, aquest IVA es recupera.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Està ben clar, la societat tindrà el repercutit i el suportat, en la societat serà el
net...
Sr. Josep A.Vivanco: Aquí potser es poden jugar amb coses, no? Vull dir per intentar que segons quins
IVAs .... no sé...jo no sé...
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Estem... el tema de les societats municipals, no sé si va estar a l’audiència,
pues també estem plantejant a mig plaç o en el futur justament el tema de la comprovació de veure com
plantegem justament la relació ajuntament i societats municipals. Inclús estàvem valorant...
Sra. Neus Lloveras: El replanteig que s’està fent és justament amb aquest sentit, optimitzar aquesta...
perdó. Regidor.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: I en tot cas ja vam posar, inclús a l’audiència, un petit quadre on a lo millor
ens anem plantejant fer un sistema semblant al que hi ha a Reus, un sistema holding que possiblement
ens pogués, justament el que vostè diu, intentar algunes despeses , naturalment centralitzar-les i lo que
són economies d’escala poder-nos plantejar que realment es poguessin compartir que en aquest moment
no es comparteixen moltes d’elles, i bueno, fer un ús més lògic en termes financers i en termes de gestió

més agrupat amb les societats municipals i l’Ens Municipal. Estem encaminats, estem estudiant justament
aquest tema .
Sra. Neus Lloveras: Més preguntes? Doncs bé, vol dir que ho hem explicat amb claredat. Moltes gràcies
a tots.
No sé si hi ha precs o preguntes o alguna cosa més? Pues res, per tant, aixecaríem la sessió. Moltes
gràcies.
Sr. Miguel Àngel Gargallo: Moltes gràcies.
Sra. Neus Lloveras: Sí, abans dels pressupostos la propera, és a dir en breu. Doncs abans dels
pressupostos la següent, esperem, calculem que seran sobre principis de gener, una cosa així. Aquest
any els pressupostos seran tard perquè fins que no sapiguem tots els ingressos que ens arriben de
Madrid, de la Generalitat, no es podran fer i calculem que serà a finals de gener, febrer. D’acord? Gràcies
a tots.
Senyora Sánchez.
Sra. Iolanda Sánchez: Simplement, el power point, ens el podeu passar als grups municipals?
Sra. Neus Lloveras: Sí, i tant, i tant. Gràcies a tots. Sí, sí, us ho passem a tots. Moltes gràcies a tots.
Bona tarda.

