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ORDENANCES FISCALS 2021
APROVADES
Votació per punts

No hi ha canvis significatius en la gran majoria d’ordenances excepte a
les de recollida d’escombraries i l’IBI. Es voten per separat.

Taxa de recollida
d’escombraries

APROVADA

Impost de Béns
Immobles (IBI)

APROVADA

+2,9 %

+2,8 %
177 €/any → 182 €/any
Bonificació del 20%
pels comerços
afectats per les
restriccions de
la crisi sanitària.

%

APROVADA

Votem en contra perquè el cost del
servei no para de créixer (2020 ja va
pujar un 7,9%) i el servei no millora. Es va
aprovar moció de millora del reciclatge.
No s’ha complert i ho paga el ciutadà.

Coef.: 0,525 → 0,540
Ens abstenim perquè creiem que ha
d’augmentar de forma regular. Una
major recaptació ha de garantir que
s’amplien les ajudes socials i s’ha de
justificar amb una bona gestió dels €.

Aprovació d’una cessió d’ús d’un terreny a Electra
Caldense per a instal·lar-hi una estació transformadora.
Cal conveni perquè no estava previst espai d’ús tècnic. S’instal·larà a dalt de
l’Avinguda Escoles, darrera del pavelló. Cal deixar de fer pedaços i iniciar el POUM.

APROVADA
per unanimitat

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA XARXA DE
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

→ Presentada
per JUNTS

4 MOCIONS PRESENTADES PER PRIMÀRIES CODINES
APROVADA
per unanimitat

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL
PACTE D’ALCALDES/ESSES
PEL CLIMA I L’ENERGIA

Implica la redacció d’un Pla d’acció
(PAESC) en un termini de 2 anys.
Ens permet optar a subvencions de
la Diputació (p.e. plaques solars)

Votació per punts
PSC i JUNTS
voten en contra
el punt 3r, 4t i 6è.

REBUTJADA

MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA REPRESSIÓ ESPANYOLA
JUNTS
Altre cop voten en contra els punts que fan referència a la República
Catalana PSC
i la DUI.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA
REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA
Proposta per a que un regidor de l’oposició s’ocupi
de la nova regidoria de transparència.

APROVADA
per unanimitat

Senyalitzar camins,
rutes (fonts, coves) i
identificar patrimoni
arquitectònic.

MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ EL
CATÀLEG DE MASIES, DE PATRIMONI I DE CAMINS
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