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Aquest va ser el darrer Ple ordinari del 2015. Hi va haver temes força importants: 
l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals, que encara no s'havien pogut 
aprovar perquè des de la CUP vam presentar al·legacions (era la primera vegada 
que ho feia algú); així mateix, s'aprovaven els primers pressupostos d'aquesta 
legislatura. Més avall hi ha la nostra postura, el nostre vot i les nostres propostes i 
la recepció que van tenir per part del govern. 
 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2016 
 
Hem votat en contra les ordenances fiscals 2016, ja que es varen presentar 8 
al·legacions a la proposta d’OOFF i han estat desestimades. 
 
Destaquem els aspectes més rellavants de la nostra proposta: 
Al·legació  a l’IBI. 
La nostra proposta era la d’incrementar l’IBI al 10% dels valors més alts per als 
immobles d'ús no residencial (industrial, aparcament, religiós...), sense que 
afectés al comerç local,  
 
S’ha desestimat la proposta. 
 
Demanem, en aquest aspecte, que en properes ocasions es treballin les 
ordenances amb anterioritat per tal que el període d’al·legacions no sigui només 
un compliment de la normativa, sinó que es prengui com a part d’un procés 
participatiu on partits i ciutadania poden dir la seva. 
 
 

Al·legació a la TAXA 08_ Taxes per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 
 
Demanàvem de bonificar aquelles famílies i/o persones que fan ús del 
compostatge casolà, tal com contempla el PAES, que s’hauria d’haver introduït el 
2013. 
  
S’ha desestimat la proposta ja que el projecte està en fase inicial. Des de la CUP 
considerem que s’ha d’aplicar ja que l’inici del projecte de compostatge casolà ha 
d’anar acompanyat d’aquesta mesura per garantir l’èxit de la seva implementació. 



 
Al·legació  a la TAXA 17_Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a 
favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. 
 
És una taxa que no ha estat a exposició pública i per aquest motiu s’ha 
desestimat. 
 
Tot i així demanem que, en el proper ple, es faci l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació per tal d’incorporar-la a les Ordenances Fiscals 2016. 
 

 
Proposta d’Impost sobre habitatges buits 
 
És una taxa que no ha estat a exposició pública i per aquest motiu s’ha 
desestimat. 
 
Tot i així hem demanat que s’apliqui una multa als habitatges buits de les entitats 
bancàries, tal com fan a altres Ajuntaments. 
S’aproven les ordenances per 12 vots a favor i 4 vots contra 
A favor: 12, CIU, ERC-Acord, C’s 
En contra: 2 CUP, PSC, SI i ICV 
 

APROVACIÓ PRESSUPOSTOS 2016 
 
Hem votat en contra dels pressupostos 2016 perquè no han estat uns 
pressupostos participatius i l’Equip de Govern ha desestimat algunes de 
les aportacions que havíem fet. 
 
S’aproven els pressupostos per 12 vots a favor, 3 abstencions i 2 vots en contra 
A favor: 12, CIU, ERC-Acord, PSC 
Abstenció: 3 C’s, SI, ICV 
En contra: 2 CUP 
 
 

PREGUNTES ORALS QUE FEM AL FINAL DEL PLE 
 
-Vistos els continuats incompliments d’aquest ajuntament amb el PAES com 
podrien ser: 

• la bonificació en la taxa d’escombraries per fer compostatge 
domèstic,  que s’hauria d’haver introduït el 2013,  

• la substitució del parc de vehicles municipal per d’altres de més eficients 
que s’hauria d’haver iniciat al 2008 i que a Maig de 2015 encara consta 
com a NO INICIAT  

• la inexistència d’un Pla per camins escolars, el qual ens consta que 
tampoc està iniciat.  



Volem saber quin és el motiu? I si es té previst posar el PAES al dia durant el 
2016? 
 
RESPOSTA: enviarem la resposta per escrit, tot detallant el seguiment de totes les 
accions realitzades. 
 
-Vist que l’Audiència Nacional espanyola (el tribunal hereu del TOP, per 
entendre’ns) ha estat requerint documentació a municipis que van aprovar 
mocions de suport a la Resolució 9/IX del Parlament, volem saber quina actitud 
prendria el consistori garriguenc en cas que es produís la mateixa situació: si de 
col·laboració amb un tribunal que aquesta sentència justament no reconeix, o 
d’estricta obediència a la legalitat catalana i, per tant, desoint els requeriments 
d’aquest tribunal? 
 
 
RESPOSTA: ja decidirem i posarem sobre la taula com ho resoldrem, si ens 
trobem amb el cas. Preferim no especular amb la resposta 


