ACTA NÚM. 6/2018 DEL CONSELL DE CULTURA I FESTES
-ExtraordinariData:
Lloc:
Hora

3/10/2018
Saló de Sessions
19.00 h

ASSISTENTS
Nom

Cognoms

Jordi
Montserrat
Pere
Sara
Miquel

Martínez Vallmitjana
Muñoz Montoro
Salvador Valls
Valls Durán
Martínez Muññoz
Valldeperas
Sabanés

Neus

Entitat
Regidor de Participació Ciutadana
Coordinadora
ACF Olesa Sardanista – Amics Sant Salvador
Col·lectiu Misteris Olesa
Associació La Passió
Associació La Passió – Escolania i Cor Jove d’Olesa

EXCUSEN ASSISTÈNCIA
Marc
Galitó
Felip
Carreras Sabatier
Montse
Jané Samper
Patri
García Fernández
M. Rosa
Valor i Sabatier

ERC Olesa
UEC Olesa
UEC Olesa
Associació cultural Festa dels Miquelets
Associació cultural Festa dels Miquelets

OÏENTS
Joaquim

Club Twirling Olesa

Castells

Ordre del Dia
1. Proposta ordenances fiscals 2019
Desenvolupament del Consell

El Consell comença a les 19.08 hores.
Convocatòria conjunta dels consells de Cultura i Festes; Benestar Social i Barris per
presentar la proposta d’ordenances fiscals per a 2019. Presideix el regidor de
Participació Ciutadana, Jordi Martínez, i excusa l’assistència del regidor d’Hisenda
que es troba en una altra reunió. Es reparteixen documents entre els membres
assistents.
Existeixen dos grans temes dins l’Ajuntament: els ingressos i les despeses. Els
ingressos s’expliquen per les taxes, els impostos i els preus públics. La proposta per
a l’any 2019 que fa l’Ajuntament és que la majoria queda congelat, per tant, els
impostos són idèntics als de 2018, tret que hi haurà algunes avantatges per algunes
persones, tal com explica Martínez.
L’IBI no es toca tret d’un lleuger augment a grans superfícies (tal com es va fer l’any
passat). I haurà bonificacions per a les famílies nombroses amb ingressos a
determinar, a partir d’un quadre recollit en la documentació lliurada. Qui ho compleixi
pot arribar a tenir una bonificació fins al 50%, prèvia petició de l’interessat.
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Pel que fa a l’IAE només afecta a aquelles activitats econòmiques que superen el milió
d’euros de facturació. La bonificació en aquest cas tindrà a veure amb les energies
renovables.
Un altre impost amb bonificacions és el de construccions. Posa l’exemple de
bonificacions per activitats culturals aprovades en el darrer ple a La Passió, al Daina
Isard i a l’IES Daniel Blanxart. La proposta per a 2019 és de pujar la bonificació del
85 al 95%.
Una altre bonificació, continua Martínez, del 50% a totes aquelles obres que tinguin a
veure amb la sostenibilitat energètica.
El regidor clarifica que les ordenances es toquen a la baixa ja que hi ha bonificacions.
La M. Cinta Foguet, de Càrites, pregunta sobre la situació de les persones que viuen
soles i que cobren un mínim o les famílies monoparentals. El regidor confirma que
també tenen bonificacions.
El representant de l’AV Els Closos-Llac detecta que en la documentació hi ha una
variació (augment) en l’impost de l’IBI i demana que consti en acta que es congela.
El regidor demana disculpes als membres del Consell de Cultura ja que fa quinze dies
va haver el consell, però no hi havia tota la proposta enllestida com per tractar-ho
aleshores.
Un cop tractat als consells, la proposta d’ordenances es portarà a Ple municipal
extraordinari, previst per al 15 d’octubre.
Aquesta convocatòria conjunta s’acaba a les 19.15 hores.
El president del Consell
Jordi Martínez Vallmitjana

La secretària
Olga Solà i Rivera
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