
 

 

 

 

Judith Coll Garcia com a membre del grup Municipal de La PAC a l'Ajuntament de 
Dosrius, com millor procedeixi 
 
 
EXPOSA  
 
Que mitjançant el present escrit formulem al·legacions al les ordenances fiscals pel 
proper any 2013 aprovades inicialment el passat 25 d'octubre de 2012 i publicades al 
BOP el passat 2 de novembre de 2012. 
 
Que l'esperit d'aquestes al·legacions les el d'aportar millores en les ordenances, millores 
que creiem que es podrien introduir prèviament a la aprovació inicial mitjançant una 
comissió de treball mixta en la que hi participessin tots els grups municipals del plenari.  
 
 
AL·LEGACIONS 
 
Ordenança fiscal No1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

Davant la greu situació econòmica actual que pateixen molts dels veïns de Dosrius, 
considerem oportú Introduir una bonificació de l'iBI per aquells habitatges ens els que tots 
els membres de la família estiguin a l'atur. 

 

Aquesta bonificació hauria de ser d'un mínim del 50% 

 
Ordenança 3-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Tenint en compte l'entorn natural en el que està situat el nostre municipi i que el vehicle és 
una eina indispensable per moure's pel mateix degut a les distàncies entre els diversos 
nuclis urbans caldria incentivar la compra de vehicles poc contaminants, caldria incrementar 
la bonificació del 25% al 50% per aquells vehicles poc contaminants. 
 
Així mateix, i per la mateixa raó, considerem que caldria eliminar la bonificació pels vehicles 
històrics ja que són molt més contaminants. 

 
Ordenança 11- TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
En un municipi com Dosrius en que hi ha un important dèficit de comerços i empreses que 
donin feina als ciutadans de Dosrius, caldria buscar diverses formules per incentivar la 
creació de comerços i la implantació d'empreses, així doncs, caldria reduir les taxes que 
aquestes empreses i establiments han de pagar. 
 



 

 

 

 

Per tant, s'hauria de bonificar la taxa de gestió de residus durant un període mínim de dos 
anys i en un 50% a aquelles noves empreses o establiments que s'instal·lessin al municipi 
de Dosrius i que donessin feina, com a mínim,  a un ciutadà del municipi 
 
A més, amb la finalitat d'incentivar l'ús de la deixalleria, caldria no eliminar la reducció per ús 
de la mateixa. Tot el contrari, caldria augmentar la bonificació.  
És important, però fer una bona campanya de comunicació sobre la bonificació ja que fins 
ara no se'n ha fet ressó. 

 
Ordenança 23-  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
 
La situació econòmica de les famílies de Dosrius és molt precària i per tant l'escola bressol 
és un cost molt important per aquestes. D'altra banda, és un servei necessari tant per les 
persones que treballen com per les que estan a l'atur ja que cal que dediquin tot el seu 
temps i energia a buscar feina. 
Som conscients que actualment la Generalitat no aporta el 33% inicial sobre el cost de cada 
plaça de l'escola bressol, però no creiem que les famílies ho hagin d'assumir. Recordem que 
l'escola bressol municipal és un servei públic. 
 
Així doncs proposem que es plategi una taxa per la prestació del servei d'escola bressol per 
trams en funció dels ingressos de la unitat familiar, amb un màxim d'un 35% del cost de la 
plaça. 

 
Ordenança 16- TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 
Amb el mateix esperit que la regidoria de promoció econòmica està invertint esforços i 
recursos en fer activitats al mercat municipal per tal de dinamitzar-lo, caldria revisar l'import 
de la taxa que paguen les parades del mercat municipal, reduint-la i fent-la més flexible per 
que les parades poguessin instal·lar-se més fàcilment. Així mateix caldria revisar l'ordenança 
corresponent. 

 
Ordenança 19- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA, RECUPERACIÓ I 
CUSTÒDIA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 
Creiem que aquesta taxa és important per tal de conscienciar als ciutadans a mantenir els 
seus animals de companyia en condicions adequades i que en tot cas no puguin molestar o 
perjudicar a tercers. 
 
És una competència municipal vetllar per la recollida, recuperació i custodia dels animals de 
companyia i això comporta un cost anual important. 
 



 

 

 

 

Així doncs creiem que aquesta taxa ha de ser aplicada, ja que el 2011 no es va recaptar res 
sota aquest concepte. 
 
 
 
Altres 
 
A banda de les taxes existents i tenint en compte els conflictes veïnals que produeix 
l'aparcament de vehicles davant de les entrades de vivendes on hi ha garatge, creiem 
necessari l'estudi per la creació d'una taxa de guals. 

 
 
 

DEMANO 

Que siguin preses en consideració aquestes esmenes i que es refacin les ordenances. 

 

 

Dosrius a 2 de desembre 2012 

 

 

 

Judith Coll i Garcia 
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