
Convocant: Regidoria d’Hisenda

Dia: 6 d'octubre de 2015 

Hora: 19:30 h.

Lloc: Sala annexa Alcaldia, Ajuntament de Cabrils

Participants: Lina Morales Serra (Alcaldessa), Manel Pérez García (Regidor

d’Hisenda i de Manteniment i Serveis de la Via Pública, representant a CiU),

Xavier  Viudez  i  Cardona  (Regidor,  representant  a  ERC),  Miguel  Doñate

Sastre  (Regidor,  representant  a  MUC),  Peter  A.  Oberle  (Regidor,

representant a PSC), Carme Torres Cassany (Regidora, representant a PP) i

Jordi Piera Castellví (Cap de Serveis Econòmics). 

Resum:1

La Sra. Alcaldessa obre la reunió comunicant que el ple per l’aprovació de

les Ordenances Fiscals  per l’exercici  2016 tindrà lloc el  dia 29 d’octubre

d’enguany.

També comunica que d’aquest grup de treball s’aixecarà acta dels acords

adoptats. 

El  Sr.  Xavier  Viudez  manifesta  que  no  participarà  activament  i,

conseqüentment, no signarà l’acta.

La Sra. Carme Torres diu que signarà l’acta sempre que no representi  un

compromís pel ple.

Seguidament es plantegen les següents qüestions:

1.- En referència a l’IBI es proposa mantenir el tipus de gravamen en el

0,47 %. 

Les bonificacions seran les mateixes que s’han contemplat a l’exercici 2015.

1 D’acord al protocol de funcionament dels Grups de Treball, aquest document ofereix una
versió sintètica  de la sessió. En no estar  aprovat  el protocol encara,  no es procedeix al
enregistrament en format àudio de la sessió com es contempla en aquest i, conseqüentment,
aquesta sessió no disposarà d’una acta completa – és a dir, que recull íntegrament tot el que
es va dir.  
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Tots els grups (excepte ERC) es manifesten explícitament a favor d’aquesta

proposta.

També es debat sobre si augmentar la bonificació existent en determinades

circumstàncies, però no s'arriba al consens i es mantenen igual.

2.- En quant a l’impost sobre Vehicles es proposa mantenir el mateix tipus

de gravamen que l’aplicat a l’exercici 2015.

En quant a les bonificacions es proposa el 100 % pels vehicles elèctrics i un

15 % pels vehicles híbrids.

Tots els grups (excepte ERC) es manifesten explícitament  a favor d’aquesta

proposta.

3.- El Sr. Miquel Doñate, planteja una possible modificació a la redacció del

preu públic per a la utilització dels equipaments municipals, per la qual cosa

presentarà un projecte.

I no havent més temes a tractar finalitza la reunió essent les 21 hores i 30

minuts.
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