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Els nous tributs
enfronten JxCat
i ERC a Besalú

a L’equip de govern, de JxCat, recalca que en general
s’apuja només l’equivalent a l’IPC a L’oposició posa

l’accent en els augments de l’aigua, l’IBI i les escombraries
Ramon Estéban
BESALÚ

L’Ajuntament de Besalú
va aprovar dilluns, en un
ple al qual va assistir molt
de públic, la modificació
de les ordenances fiscals
de cara a l’any vinent, amb
els vots de l’equip de govern (JxCat) i el no de
l’oposició (ERC). Els republicans van criticar les xifres, titllant-les de “contorsionisme comptable”.
En la nova ordenança,
les quantitats a pagar per
la majoria dels tributs es
congelen o s’incrementen
amb l’IPC i prou. Però hi
ha excepcions, les més
destacades de les quals
són l’aigua, l’IBI i les escombraries. La tensió que
hi va haver durant tot el
ple entre els dos grups va
anar en augment en tocar
aquestes qüestions.
A partir de l’any que ve,
el tram mínim de consum
(fins al 10 metres cúbics)
es pagarà a 0,45 euros el
metre cúbic en lloc de
0,36, i qui en consumeixi
més, 0,58 en lloc de 0,44.
L’increment respon a l’objectiu de l’equip de govern
-van dir- de posar al dia les
tarifes, que no cobrien les
despeses del servei. L’IBI
també s’apuja (del 0,98 a
l’1,1%) amb el mateix ar-

gument que calia actualitzar-lo, en espera de la revisió cadastral. Quant al rebut de les escombraries,
s’augmenta en prop d’un 4
% degut a la puja en la tarifa d’entrada a l’abocador
comarcal. No obstant això, l’equip de govern subratlla que gràcies a l’increment de la recollida selectiva (a Besalú la fan porta a
porta) l’increment és la
meitat del que va aprovar
el Consell Comarcal.
Pujada de to
El portaveu republicà, Alfred Cairó, va criticar
aquest augment de les escombraries i l’alcalde,
Lluís Guinó, li va recordar
que, en la seva condició de
conseller comarcal, precisament havia donat el vist
i plau a la puja del 8 %. En
un moment en què Cairó
va discutir les xifres, Guinó li va etzibar que no faltés a la veritat.
Durant la sessió, Cairó i
Guinó van debatre també
el comportament que han
de tenir l’equip de govern i
l’oposició. El primer es va
queixar que rebutjaven el
diàleg i els va demanar
“cordialitat”, mentre que
el segon els va reclamar
que presentessin propostes i els va demanar
“respecte”. ■

R.E.
OLOT

Els usuaris de bicicletes
adaptades (handbikes) estan convocats a una sortida per la via verda del Carrilet, des d’Olot, que s’ha
organitzat per aquest dissabte. L’antiga estació de
la capital garrotxina serà
el punt de sortida i arribada de tres distàncies diferents: fins a Codella, fins a

l’estació de les Preses i fins
a l’estació de Sant Esteve
d’en Bas. La iniciativa, emmarcada en les activitats
de La Marató de TV3 (Olot
en serà una de les seus), la
promouen la Fundació
Tommy Robredo, Mifas, el
CC Bas i el Centre Logístic
de Bicicletes. Les inscripcions s’han de fer a través
del web de la fundació
(Fundaciotommyrobredo.com). ■
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Sortida amb bicis
adaptades, a Olot

La sala de plens, en la sessió de dilluns al vespre ■ EPA

