
 

 

              Begues, 22 de novembre de 2022 

 
 
Sra. Mercè Esteve Pi 
Alcaldessa  
Ajuntament de Begues   
 
  
 Guayarmina Saavedra Serrano regidora del grup municipal de Begues en Comú Podem 

a l’Ajuntament de Begues,  passo  a formular les següents 

AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS 2023 APROVADES INICIALMENT EN EL 
PLE ORDINARI DEL DIA 03 D´OCTUBRE DEL 2022. 
 

• DE LA MEMÒRIA D’ALCALDIA 

La memòria d´alcaldia ens explica:  

“IMPOSTOS  

La modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos municipals pel 2023 

es caracteritza per no produir-se cap variació ni dels tipus de gravamen ni dels 

coeficients impositius. 

L’Ajuntament de Begues fa un nou esforç, especialment important en el context actual, 

per continuar oferint i incrementar els serveis que ofereix a la ciutadania sense 

augmentar la pressió fiscal en un escenari general d’increment del cost de la vida, amb 

un IPC situat al voltant del 10%. 

TAXES 

Pel que fa a les taxes referents a activitats i serveis, per al 2023 mantenim la decisió i 

els objectius que ja vam prendre l’any passat: la congelació d’aquelles taxes que tenen 

una major incidència en les economies familiars pel seu caràcter més generalista; són 

les referents al servei de clavegueram i al servei de recollida d’escombraries. 

INCREMENT ZERO.” 

 

 



 

 

 

 

Creiem que és important deixar clar el funcionament dels serveis públics. Els serveis 

municipals més rellevants estan quasi coberts al 100% (clavegueram i escombraries, 

per exemple cobreixen despeses en un 97,68% i un 99,51%, respectivament).  

És il·legal ingressar, amb taxes a la ciutadania, més diners que el valor de despesa 

d´aquest. Com descriu la normativa: “Pel que fa a l'import de la taxa en els casos de 

prestació de serveis o realització d'activitats, la Llei exigeix l'equivalència entre el 

benefici que reporta el servei o l'activitat i el pagament que s'efectua per aquest, 

amb el límit màxim establert en el cost del servei o l'activitat.”   

1. Queda clar que l´equip de govern no fa un gran esforç, com diu a la memòria 

d’alcaldia, sinó que en les taxes més importants no pot, legalment, fer cap 

increment a la ciutadania. És necessari explicar-ho tant a la memòria d´alcaldia 

com a l’informe econòmic. 

2. A data 30 de setembre del 2022 a l´estat d´execució del pressupost actual, pel que 

fa als ingressos, ja tenim entre impostos directes i indirectes 1.150.000,00 € de 

més. També sabem que el romanent de tresoreria del 2021 va ser de 6.938.012,65 

€. I com hem dit altres vegades, en els últims sis anys hi ha hagut ingressos 

superiors als previstos que s´acosten els 7.000.000 euros. La memòria d´alcaldia no 

pot reflectir la idea que l´ajuntament de Begues fa un sobreesforç econòmic per 

donar tots els serveis necessaris a la ciutadania sense informar d´aquesta realitat. 

S´ha de detallar en la memòria d´alcaldia i a l’informe dels serveis econòmics. 

3. Dels estudis econòmics s´arriba a la conclusió que tot i pujar un 2’5% la major part 

de les taxes, l’increment de recaptació que tindrà l’ ajuntament no sobrepassarà els 

10.000 €, per tant, tenint en compte el superàvit que ja tenim, no cal fer aquesta 

pujada. S´hauria de congelar directament. 

4. Sobre l’ANNEX que cita L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA (instal·lacions, 

construccions i obres) on s’actualitza del mòdul bàsic d’acord amb els càlculs 

efectuats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, el qual passa de 513,00 

€/m² a 587,00 €/m², és a dir s´incrementa un 14’4%, creiem necessari crear algun 

tipus de bonificació per aquesta taxa en els supòsits que siguin per habitatges de 

primera residencia i d´acord amb els seus ingressos (progressives). 



 

 

 

 

 

 

Per una altra banda, l’Article 6. Quota tributària, expressa:  

Tot i que es parla d´una disminució de les tarifes d´un 9,24%, no ens sembla de 
rebut que, per exemple, per demanar l´informe una actuació policial, com en un 
desnonament o accident de trànsit, et cobrin 64 €, i també per drets d’examen a 
processos selectius de personal. 

 
5. Algunes d´aquestes taxes haurien de revisar-se a la baixa o fins i tot 

haurien de ser gratuïtes. 

 

6. Del punt d’impostos i taxes sobre instal·lacions, construccions i obres. Creiem 

que s´haurien d’establir bonificacions als edificis considerats d’interès 

que estiguin pre catalogats, tant d’impostos (IBI) com de les taxes i 

impostos per obres i reformes. 

7. Tant a la memòria d´alcaldia com als informes tècnics s´hauria d´explicar que si 

considerem que l´IPC de l´any vinent pujarà a la vora d’un 10% i que les 

empreses privades que donen servei a l´ajuntament, des de la neteja fins a la 

deixalleria, voldran actualitzar els preus això representarà a la vora de 180.000 

€, tenint en compte les dades de despesa del pressupost actual. S’hauria 

d’explicar d´on sortiran aquests diners? 

 

• INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

L’article 6, capítol II de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern diu: 

“1. Per a fer efectiu el principi de transparència, els subjectes obligats han d’adoptar 

les actuacions següents: 

a) Difondre la informació pública d’interès general d’una manera veraç i objectiva, 

perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’administració 

pública i exercir el control d’aquesta actuació. 

b) Garantir que la informació a què fa referència la lletra a es difon de manera constant 

i s’actualitza permanentment, amb la indicació expressa de la data en què s’ha 



 

 

actualitzat per darrera vegada i, si és possible, de la data en què s’ha de tornar a 

actualitzar. 

 

 

 

c) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible per 

a les persones i que en faciliti una consulta àgil i ràpida per mitjà d’instruments de 

cerca dotats de les característiques tècniques que ho garanteixin. 

d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. 

Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, 

seguint el quadre de classificació documental corporatiu -si se’n disposa- i incorporant-

hi índexs o guies de consulta. 

e) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats 

fàcilment comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització.”  

 

També de l’Article 8, capítol II de la LLEI 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern: 

“1. L’Administració pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública 

la informació relativa a: 

b) La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial...” 

 

8. Tenint en compte tot l’articulat esmentat anteriorment i pel que fa a les ordenances 

fiscals, creiem que s´haurien d´explicar correctament, i de manera 

entenedora, a la ciutadania. Igual que les diferències entre l’any vigent i les 

que es volen aprovar per l’any vinent, tot això en un butlletí especial. 

 

• DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ I ECONÒMICS 

9. A l’apartat Article 15 - Calendari fiscal. 



 

 

a. Demanem que es tingui en compte realitzar el cobrament de les taxes de 

manera més equitativa al llarg de l’any, 1 cobrament cada trimestre. Exemple: 

març-juny- setembre – desembre ó febrer-maig-setembre-novembre. 

Actualment: juny- setembre- novembre-desembre dona massa acumulació de 

pagaments en només 6 mesos naturals. 

 

 

10. S’hauria de calcular la despesa que no s´ha fet a causa de la pandèmia de la 

COVID-19. És a dir, totes aquelles despeses d’activitats que no s’han dut a terme i 

que ara es faran, com poden ser despeses referents als serveis complementaris 

d'educació, biblioteca i arxius, Centre Cívic, festes populars (festa major estiu i 

hivern), etc. 

11. Pel que fa al servei de recollida d’escombraries, l’informe econòmic indica com a 

despeses indirectes la xifra de 66.351,90 €. En les ordenances del 2021 la xifra era 

de 53.000,00 €. Creiem que, en tot cas i com a mínim, s´hauria d’explicar i justificar 

a què es destinen aquests diners i els canvis existents de despeses.  

12. Dins el mateix apartat anterior, els ingressos previstos de la taxa d’aquest servei 

per tot l’any 2023 és de 527.858,22 € i per les ordenances del 2021 eren de 

466.000,00 €. A finals d’aquest trimestre, l’actualització de la previsió ja és de 

538.209,33 €, és a dir, 48.609,33 € de més, el doble que la diferència el 2021. De la 

mateixa manera que en els casos detallats en l’apartat de la memòria d’alcaldia, 

aquesta xifra encara pot augmentar. 

 

 

• VALORACIONS 

Celebrem, que tot i arribar un any tard, l´equip de govern hagi entès que les entitats 

culturals i estudiosos, s´han de protegir i donar-li facilitats per continuar avançant i 

aportant tant a Begues i la seva realitat, pel 2023 s´aconsegueix la “bonificació del 100% de 

la taxa d’expedició de documents per a les entitats de Begues i els estudiants que necessiten 

copies de documents o plànols que constin en les oficines municipals o en l’arxiu municipal 

per a usos divulgatius, acadèmics o d’interès general.” 



 

 

També ens alegrem d´aquest punt: “d’una bonificació del 50% adreçada a aquelles 

activitats econòmiques domiciliades a Begues que acreditin les seves bones pràctiques en 

matèria de polítiques ambientals i sostenibilitat.” Demanat, des dels inicis de la pandèmia 

el 2020, pel nostre grup municipal. 

 

 

 

En l’últim punt es parla de solidaritat. La solidaritat és un sentiment de pertinença a un 

mateix conjunt de persones que fa paleses les obligacions entre els seus membres, 

sobretot pel que fa a l'ajuda mútua. La solidaritat no és caritat. Quan aquest equip de 

govern parla, per exemple, de la Llar d´infants, on no aplica Tarifacions Socials, deixa clar 

que qui té més paga menys, quan hauria de ser al revés.  

No podeu barrejar justícia social amb ajuts. La progressivitat en els preus dels serveis 

públics sí que seria solidaritat de veritat, perquè: qui més té, més paga! Els ajuts socials es 

necessiten per protegir a les famílies més vulnerables i no es poden barrejar temes per 

quedar bé. 

La consideració final de la memòria d´alcaldia expressa: “deixàvem enrere l’escenari 

d’incertesa absoluta que va significar la pandèmia de la COVID-19, amb la gran davallada 

d’ingressos que vam registrar l’any 2020”. La realitat econòmica de l’ajuntament de Begues 

ha sigut positiva, no ha patit davallades i per això, tot i l´increment del cost de la vida que 

tenim tan exagerat, l´ajuntament no ha tingut davallada econòmica i evidentment hauria 

d´incidir molt més en les necessitats socials actuals. 

 

 

 

• CONSIDERACIONS FINALS 

 



 

 

Ø A data d´avui sabem que els ingressos no previstos, des de l´any 2015 fins ara, pugen 

més de 7.000.000 €. Cal explicar totes les dades, tant a la memòria d´alcaldia com a l’ 

informe econòmic. 

Ø És evident, doncs, que la previsió d’ingressos dels últims anys ha estat molt a la baixa 

respecte dels ingressos reals. Com ha passat al 2021 i està passant al 2022. És més, ja 

sabem que aquest any  2022, a 30 de setembre, tenim uns ingressos superiors als 

previstos en: 1.150.000 €. 

 

 

 

 

Ø Ha sigut del tot viable que, tot i la situació de crisi econòmica i social que estem 

vivint, l’Ajuntament mantingui algunes taxes i impostos, i que pugui cobrir 

perfectament la possible pèrdua d’ingressos i la pujada de les despeses, sense apujar 

aquestes taxes i impostos, perquè l´equilibri pressupostari era i és possible.  

 

Com a resum, proposem: 

 

A. Que l´ajuntament editi un butlletí per tal d´informar adequadament a la ciutadania 

després de l’aprovació inicial del contingut de les ordenances fiscals i les seves 

modificacions. 

B. Buscar més fórmules per regular excepcions fiscals tant a taxes com a IBI per a 

comerços i indústries locals.  

C. Estudiar més bonificacions a totes les taxes i impostos, per tal que totes les persones 

puguin gaudir de tots els serveis públics independentment dels seus ingressos. 

D. Finalment, i com ja fa temps que insistim referenciant-nos en altres Ajuntaments 

punters en aquest àmbit, és ja urgent aplicar a Begues una tarifació social (impostos 

progressius) als serveis municipals, a tots, com per exemple a la llar d’infants, sabent 

que ja en l´actualitat no és necessari per als infants menors de 2 anys per la posada 

en  marxa de la gratuïtat des de la Generalitat. La tarifació social és un dels 

compromisos adquirits l’any 2019 per l’equip de govern municipal actual. Permetria 



 

 

una regulació molt més justa, social i actualitzada als nostres temps de la pressió 

fiscal. 

Atentament,      

Guayarmina Saavedra Serrano 

Regidora del Grup Municipal Begues en Comú Podem 

 

 


