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PUNT DE PARTIDA: EL PRESSUPOST 2015
Per definir el marc pressupostari partim del pressupost 2015
aprovat inicialment:
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AFECTACIONS AL PRESSUPOST CORRENT
Es preveuen per al 2016 uns impactes positius tant a nivell d’ingressos com de
despesa.
+ 2.621 milers d’€

(*)

(*) Estimació a partir de l’evolució probable dels tipus d’interès i calendari d’amortitzacions d’operacions
vigents projectades
Es tracta de xifres estimatives elaborades a partir de projeccions dels Serveis econòmics que
s’ajustaran durant el procés d’elaboració del pressupost

5

AFECTACIONS AL PRESSUPOST CORRENT
Hi ha impactes que incideixen negativament al plantejament pressupostari, tant a
nivell de menors ingressos com de major despesa.
- 6.272 milers d’€

Es tracta de xifres estimatives elaborades a partir de projeccions dels Serveis econòmics que
s’ajustaran durant el procés d’elaboració del pressupost
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AFECTACIONS AL PRESSUPOST CORRENT 2016
Això suposa per al 2016 treballem amb un escenari respecte del pressupostat
inicialment per al 2015 de
- 3.651 milers d’€

Es tracta de xifres estimatives elaborades a partir de projeccions dels Serveis econòmics que
s’ajustaran durant el procés d’elaboració del pressupost
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RISCOS NO INTERIORITZATS PRESSUPOST CORRENT

S’han detectat també alguns riscos amb possible impacte al pressupost que
no s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar aquests marc pressupostari
inicial.
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PLANTEJAMENT DE LES INVERSIONS 2016
En relació amb les inversions, disposem d’un marge per atendre actuacions
inversores d’uns 4,3 milions d’€.

Es tracta de xifres estimatives elaborades a partir de projeccions dels Serveis econòmics que
s’ajustaran durant el procés d’elaboració del pressupost
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LIMITACIONS NORMATIVES
Hi ha un marc legal d’obligat compliment que estableix limitacions que afecten
aquest plantejament.

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI (d’obligat compliment).
El pressupost no es pot aprovar amb dèficit.

CRÈDITS: Limitació amb destí a inversions.

OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE DESPESA
(d’obligat compliment).
Limita tant la capacitat d’endeutament com el creixement de la despesa.
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RESUM DEL MARC PRESSUPOSTARI

PARTIM DEL PRESSUPOST 2015 AMB UNS IMPACTES NEGATIUS DE
- 3.651 milers d’€
HI HA ALTRES RISCOS AMB IMPACTE
S’HAURAN DE VEURE COM EVOLUCIONEN.

PRESSUPOSTARI

QUE

LIMITACIONS NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT CONDICIONEN EL
PLANTEJAMENT PRESSUPOSTARI .

LIMITACIONS EN QUANT AL MARGE PER FER INVERSIONS
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ENCAIX PRESSUPOSTARI
A partir d’aquest escenari, l’objectiu és recuperar l’equilibri pressupostari i assolir un marge
addicional de recursos suficients per a la priorització política de la despesa.
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES
FISCALS 2016
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ORDENANCES FISCALS CONTINGUT DE LA PROPOSTA

La proposta de modificació de les Ordenances Fiscals
per al 2016 és fruit del treball realitzat pel Govern, del
resultat de les diferents reunions de treball mantingudes
amb els grups municipals amb representació a
l’Ajuntament i dels acords adoptats en la sessió plenària
celebrada el passat dia 5 de novembre.

La proposta no és definitiva, i haurà de ser aprovada
definitivament el mes de desembre en un Ple
conjuntament amb el projecte de pressupost municipal
per al 2016.
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ORDENANCES FISCALS

PLANTEJAMENT GENERAL

CONTINUAR MANTENINT UNA POLÍTICA FISCAL
MARCADA PER LA MODERACIÓ I UNA PRESSIÓ FISCAL
BAIXA
Terrassa ha mantingut al llarg dels anys una pressió fiscal baixa com ho
demostra la comparativa de municipis catalans de característiques
semblants i com va reconèixer la mateixa CECOT en el seu informe de 6 de
novembre de 2012.
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ORDENANCES FISCALS

COMPARATIVA PRESSIÓ FISCAL

2014
IBI (habitatge)

2015
IAE

I.V.T.M.
De 8 a De 12 a
11,99 15,99
cf
cf

PLUSVALUA

ICIO

GUALS

RESIDUS*

index
general **

indexat a
100

De 3 a 4,5
m/l
0 a 24 hores

Mínim

Màxim

4,00%
3,35%
3,60%

384,57
299,66
305,20

----

----

137,20
151,90
131,56

110,09
121,88
105,57

0,9607
0,8775
0,9213
0,4297

3,90%
4,00%
3,00%
3,84%

180,60
339,00
213,30
235,80

149,60
-23,15
73,20

210,80
-117,50
104,90

102,10
132,80
129,37
135,82

81,93
106,56
103,81
108,98

143,88
143,00
143,88

0,4999
0,7490
0,9623

3,768%
2,75%
4,00%

-227,86
321,12

109,10
127,85
42,25

109,10
148,31
144,05

107,65
123,01
124,50

86,38
98,71
99,90

68,16
68,16
68,15

143,88
143,88
143,88

0,6015
1,0050
0,7779

4,00%
4,00%
4,00%

324,00
219,53
267,29

----

----

134,14
179,03
112,61

107,64
143,66
90,36

2,89
2,59

68,16
68,16

143,88
143,88

0,5774
0,9398

3,07%
3,50%

119,32
166,34

62,35
70,36

147,73
147,75

110,84
102,80

88,94
82,49

432,00

2,851

67,696 143,022

0,803

3,65%

240,239

82,233 141,268

127,689

100,000

817,53

3,650

68,160 143,880

1,005

4,00%

384,57

149,60

179,03

143,66

Rev.
Cadas.

ibi mig
2014

promig
indexs

BADALONA
BARCELONA
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

1998
2002
2006

359,13
559,56
399,49

3,65
2,37
3,30

68,16
64,06
68,16

143,88
136,69
143,88

0,9825
0,9045
0,8628

GIRONA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
LLEIDA
MANRESA

1990
2000
2006
2008

325,73
374,79
476,50
499,98

2,62
2,85
2,83
2,43

65,68
68,16
68,15
68,16

139,08
143,88
143,88
143,88

MATARÓ
REUS
SABADELL

2013
2001
2002

431,11
419,18
335,03

2,21
2,47
2,34

68,16
67,80
68,16

SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANTA COLOMA DE GRAMENET

2006
2006
2013

398,77
817,53
304,54

3,55
3,07
3,60

TARRAGONA
TERRASSA

2001
1996

441,01
337,66

Mitjana
Valors màxims

coef mitjos

Tipus

210,80

** L'índex general és una referència orientativa sobre la mitjana general de tots els tributs analitzats, tret dels residus. Aquest índex serveix
per situar on es troba la fiscalitat de Terrassa respecte altres municipis, tot i que no es pot interpretar. en termes absoluts, és només una
referència orientativa a partir dels tipus impositius aplicats. Ombrejats els 4 municipis amb índex més baix

16

ORDENANCES FISCALS

PLANTEJAMENT GENERAL

CONSOLIDAR UNA POLÍTICA FISCAL BASADA EN
L’EQUITAT I LA JUSTÍCIA SOCIAL
Tenim un ampli ventall de bonificacions i ajuts al pagament d’impostos i
taxes. Destacar l’esforç fet en el sistema de bonificacions per raó de la
capacitat econòmica i les de caràcter social, econòmic i ambiental, així com
les facilitats d’ajornament i fraccionament o d’ajut en el pagament
d’impostos, aspectes en els quals el nostre Ajuntament segueix sent
capdavanter a nivell dels municipis més importants de Catalunya.
Tot i això, de cara al 2016 iniciarem un treball exhaustiu d’anàlisi de tot el
sistema de bonificacions a fi i efecte de millorar-lo.
Cal continuar el treball de manteniment i actualització de padrons com a
mesura per garantir que tothom pagui el que li toca.
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ORDENANCES FISCALS

BONIFICACIONS ATORGADES

MÉS D’11 MILIONS D’EUROS EN BONIFICACIONS ATORGADES ENTRE 2013 I 2015.
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ORDENANCES FISCALS

PLANTEJAMENT GENERAL

L’OBJECTIU GENERAL ÉS EL DE PODER DISPOSAR DE
SUFICIENTS RECURSOS PER:
Cobrir els impactes negatius al plantejament pressupostari.
Continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones.
Garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells
adequats.
Fer polítiques redistributives en els ingressos i en la despesa.
Disposar d’un marge addicional per poder atendre assumptes relacionats
amb els àmbits d’actuació prioritaris que es determinin en el procés
d’elaboració del pressupost.
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CONTINGUT DE LA PROPOSTA D’ORD. FISCALS
PROPOSTA D’INCREMENT DE LES ORDENANCES FISCALS PER
AL 2016, A FI I EFECTE D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS PLANTEJATS
Increment general de l’1,5% en els Impostos, excepte Plusvàlua (+5%),
Vehicles (=2015) i els tipus diferenciats de l’IBI (+5%).
Taxa de gestió de residus. Increment del 5% en les quotes relatives a
la gestió dels residus comercials i l’1,5% sobre els domicilis
particulars.
les Taxes amb un caràcter més social es congelen: Serveis Socials,
Educació, equipaments culturals –per a usos no comercials-, joventut,
biblioteques, cementiri.
Increment de l’1,5% en la resta de les taxes i preus públics, tret que
s’indiqui expressament un altre percentatge en les propostes que més
endavant es detallen.
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IMPACTE DELS INCREMENTS PROPOSATS

AQUEST INCREMENT SUPOSA UN IMPACTE DE 6,80 €
EN LA BUTXACA DELS CONTRIBUENTS
CONCEPTE

IMPORT MIG

INCREMENT

IBI HABITATGE

353,19 €

5,22 €

TAXA RESIDUS

107,13 €

1,58 €

TURISME 1

68,16 €

0€

143,88 €

0€

AUGMENT 2016

6,80 €

(Utilitari petit de 8 a 11,99
CVF)

TURISME 2
(familiar o tot terreny de
12 a 15,99 CVF)

TOTAL

(*) ESTIMACIÓ FETA A PARTIR D’UNA FAMÍLIA TIPUS INTEGRADA PER 4
PERSONES, QUE SÓN PROPIETARIS DE L'HABITATGE I DE 2 VEHICLES.
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RESUM DE LES PRINCIPALS
PROPOSTES DE
MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS 2016
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS IMPOSTOS (1)
ORDENANÇA GENERAL
Adequació del calendari fiscal a les dates del 2016 i de les referències a Salari Mínim
Interprofessional en les bonificacions per raó de capacitat econòmica.

Precisió en els criteris d’interpretació i aplicació dels ingressos a efectes de les
bonificacions per raó de capacitat econòmica.

S’incorpora en el calendari fiscal el padró de la taxa sobre taules i cadires de terrasses,
i es divideix en dos períodes la taxa del Mercadal.

Adequació del % de bonificació per domiciliació de l’IBI residencial en la modalitat de
pagament avançat, del 3% al 2%, atesa la continua baixada dels tipus d’interès.

Actualització del contingut dels articles relatius a multes de trànsit d’acord amb les
darreres modificacions normatives.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS IMPOSTOS (2)
IMPOST SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES “IBI”
Increment dels tipus impositius generals un 1,5%, i dels tipus diferenciats un 5%,
situant-se els mateixos sota el màxim legal establert, i adequació de la disposició
transitòria sobre increment del tipus impositiu per assegurar que aquest no pugui ser
superior.
- Tipus diferenciats s’aplica a les finques amb major valor cadastral (10% de cada ús)
Per als usos : Oficina, comercial, espectacles, oci i hostaleria, industrial, magatzemaparcament i esportiu -

Modificació de la bonificació a famílies nombroses, substituint l’escalat actual en
funció del valor cadastral i fills, per un escalat en funció de la capacitat econòmica.
Aquesta és una bonificació potestativa quins aspectes substantius ha de regular cada
Ajuntament.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS IMPOSTOS (3)

IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES “IAE”
Actualització de les categories fiscals dels carrers d’acord a la metodologia aprovada
en les Ordenances 2006.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Congelació del tipus impositiu.

IMPOST SOBRE LES CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES “ICIO”
Increment del tipus impositiu un 1,5%, situant-se el mateix sota el màxim legal
establert.
Incorporació al redactat de l'OF els beneficis fiscals a entitats sense ànim de lucre que
ja s'estan aplicant en l'actualitat però no tenen un reflex normatiu específic.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS IMPOSTOS (4)

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS
“ PLUSVÀLUA”
Precisió en el redactat tècnic de la bonificació a herències prevista en l’ordenança, en
el sentit d’exigir l’empadronament del beneficiari en l’habitatge pel període en que no
pot transmetre. Aquesta exigència hi és amb caràcter previ o simultani a la sol•licitud
de bonificació, però a hores d’ara no està determinat el termini d’empadronament.

Increment del 5% de la quota de l’impost per al 2016.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

Es proposen modificacions en taxes a proposta dels diferents serveis,
justificades amb informes signats pels responsables dels mateixos, els
quals donen cobertura a les modificacions proposades.

D’altra banda, tret que s’indiqui el contrari, s’aplica un increment general
a les taxes de l’1,5%.
Aquestes modificacions s’emmarquen en les potestats que té
l’Ajuntament en l’ordenació dels tributs propis. Entre d’altres, les
principals modificacions proposades són les següents:
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.1. Taxa per l’administració de documents
Modificació de la taxa per l’atorgament de llicències per l’aprofitament especial del
domini públic.
Incorporació d'un apartat on es reconeix el dret d'accés a la informació, d'acord amb
la llei de transparència. Precisió en el redactat de la taxa de processos selectius.
Concreció en el redactat relatiu a l’expedició de llicències de mercats.

3.2.- Taxa per serveis urbanístics
Adequació del contingut de l'ordenança fiscal a la Llei 16/2015 de 21 de juliol de
simplificació administrativa, la qual cosa significa reanomenar la majoria de taxes
previstes en l’ordenança, així com precisió en el redactat dels beneficis fiscals
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.5 Taxa tinença animals de companyia
Modificació del contingut d’algun article per ajustar-ho a la gestió real.
Precisió de criteris de prorrateig de quotes.
Supressió de la disposició transitòria sobre l’exempció els dos primers anys.

3.8. Taxa instal·lacions esportives
Introducció de noves tarifes per l'ús de la pista d'atletisme de Can Jofresa per tal de
poder regular millor els nous usuaris de la instal·lació.
Aplicar una bonificació del 75% en abonaments i entrades individuals a
acompanyants de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, quan es
justifiqui la necessitat de l’acompanyament.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.10. Taxa sobre els serveis prestats als mercats municipals
Incorporació de nova bonificació a entitats sense ànim de lucre, amb determinades
condicions.

Modificació de la taxa sobre els drets de transmissió de les parades, per tal de fer
més clara la fórmula de càlcul, evitar possibles duplicitats en el pagament respecte
els drets d’adjudicació inicial i per millorar la dinamització de l’ocupació dels
mercats. S’estableix un nou càlcul basat en el temps que manca per finalitzar la
concessió, i no en base a la concessió inicial, com fins ara.

Ajustament a la baixa de la taxa sobre mercats no sedentaris en produir-se un
superàvit en el compte d’explotació que es trasllada a la taxa. I proposta de
fraccionament del padró de la taxa sobre mercats no sedentaris en dos períodes
diferents.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES
3.11.- Taxa ocupació de la Via Pública
Aplicar un increment del 20% de les taxes sobre els caixers d’entitats financeres
amb façana al carrer respecte les vigents el 2015.
Aplicar un increment del 10% de les taxes per la instal•lació d’elements o suports
publicitaris respecte les vigents el 2015.
Nova forma de gestió de les taxes de terrasses mitjançant padró anual, per adequarho a l’ordenança reguladora.
Això comporta alguna modificació en el quadre de tarifes, tot i que sense
repercussió en els usuaris.
Aquest nou sistema facilita d'una banda la gestió de cobrament i de l'altra esdevé
una millora de cara als contribuents, que gaudiran dels mateixos avantatges que
existeixen en la resta de tributs que es cobren per padró (dates de cobrament
predeterminades, possibilitat de domiciliar el pagament, etc.). El període de
cobrament de padró serà de l’1 de juny a l’1 d’agost.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.16. Taxa per la prestació dels serveis d'ajut a domicili

No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016
Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que
ja s’estaven aplicant de forma efectiva.

Supressió de la disposició transitòria en que s'establia un règim transitori a extingir
en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.

3.18. Taxa per la utilització dels equipaments culturals

No aplicar l’increment de 1,5% a les tarifes, tret de les activitats de caràcter
comercial.
32

PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.19. Taxa per la utilització d’espais d’equipaments i edificis municipals
Incorporació d’una taxa sobre el recinte firal que permeti repercutir la despesa
elèctrica i les despeses de vigilància i control que es produeixin.

3.20. Taxa per la utilització dels horts municipals
Introducció d’una nova tarifa per la meitat d’una parcel•la i adequació de la
bonificació per la instal•lació de reg eficient.

3.21 Taxa per la utilització de les instal•lacions de Baumann Servei de
Joventut.
No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.23. Taxa per la utilització dels serveis de teleassistència
Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014,
de 22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que
ja s’estaven aplicant de forma efectiva. Supressió de la disposició transitòria en que
s'establia un règim transitori a extingir en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.

No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016.

3.24. Taxa per l’ocupació de mòduls de les fires municipals d’artesania
Incorporació d’una taxa fixa per la instal·lació i consum elèctric del Mercat
Modernista.
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.25 Taxa pels serveis prestats en els centres docents de titularitat municipal
Simplificació de tarifes de l’Escola de Música d’acord amb els ensenyaments que
s’imparteix i ajustament de criteris de gestió. Proposta de nova taxa sobre activitats a
l’escola de música i conservatori, per millorar-ne la gestió. Proposta de gratuïtat
d’ensenyament a adults (català i castellà).

No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016.

3.28. Taxa per la utilització dels serveis de subministrament d’àpats a domicili
Incorporació en el redactat de l’OF dels criteris establerts en l'Ordre BSF/130/2014, de
22 d'abril, en quant al còmput dels ingressos, per tal de reflectir els criteris que ja
s’estaven aplicant de forma efectiva. Supressió de la disposició transitòria en que
s'establia un règim transitori a extingir en l'aplicació de l'escalat de bonificacions.

No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES

3.30 Taxa pel servei de Cementiri Municipal i cremació.
No aplicar increment a cap de les taxes d’aquesta ordenança per al 2016

3.35 Taxa per la prestació de serveis de les biblioteques públiques
municipals.
No aplicar l’increment de 1,5% de les tarifes
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PROPOSTES EN RELACIÓ AMB LES TAXES
3.37 Taxa sobre la gestió de residus
Aplicar un increment del 5% en les quotes relatives a la gestió dels residus comercials.
Aplicar un increment de l’1,5% sobre les quotes relatives a la gestió de residus
generats en domicilis particulars.
Afegir un nou supòsit de tributació en la taxa sobre la gestió de residus comercials per
quota mínima a activitats del grup C, amb superfície igual o inferior als 70 metres
quadrats, quan acreditin mitjançant declaració responsable que fan una generació
irrellevant de paper degut als processos d’informatització.
Amb aquest increment la taxa continua sense arribar a cobrir el 100% del cost del
servei, tal i com queda justificat en l’estudi econòmic dut a terme.
Modificació de la bonificació a famílies nombroses i monoparentals, substituint
l’escalat actual en funció del valor cadastral i fills, per un escalat en funció de la
capacitat econòmica.
Modificació d’alguns límits de residus aportats per deixar més clara la diferència
l’aportació de residus de particulars i d’activitats.
37

PROPOSTES EN RELACIÓ AMB ELS PREUS PÚBLICS

Annex 9. Instal•lació d’estació base de telefonia mòbil a un equipament
municipal.
Es corregeix una errada en el redactat i es suprimeix el coeficient reductor del 20%
als districtes 2, 3, 4 i 5.

Annex 12. Entrada als espectacles de Festa Major de l’Amfiteatre del Parc
Sant Jordi.
Supressió del preu públic.

Annex 17. Preu Públic menús Escola d’Hostaleria
Supressió doncs el servei ja no el presta l’Ajuntament sinó l’IES Cavall Bernat
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL PLANIFICACIÓ DEL TREBALL

A partir del marc pressupostari i la proposta de modificacions de les
ordenances fiscals hem començat ja a treballar en la concreció del
pressupost per al 2016.
Farem reunions tots els grups municipals per assolir el màxim consens
que sigui possible.
Farem una sessió informativa i deliberativa en relació amb els
pressupostos amb els Consells de Districte. (sessió única)
Treballarem conjuntament amb els grups municipals en la definició del
procés participatiu associats als pressupostos.
Treballarem conjuntament amb els grups municipals per abordar el
cicle econòmic des de la perspectiva de gènere.
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Entre els recursos que es podrien assolir
amb la proposta de modificació de les
Ordenances Fiscals i altres mesures en
ingressos i despesa que exposaran en les
sessions d’explicació del Pressupost
estem intentant generar un marge d’entre
2 i 4 milions d’euros.
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DISPOSAR D’UN MARGE ENS PERMETRÀ PODER ATENDRE ASSUMPTES
RELACIONATS AMB ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ PRIORITARIS:
1. ECONOMIA I OCUPACIÓ: Crear les condicions generar activitat econòmica a la
ciutat i millorar les oportunitats d’ocupació.

2. ACCIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES: L’acció social com a element
d’empoderament, integració i cohesió, promovent la igualtat d’oportunitats.

3. QUALITAT DE VIDA URBANA: Un model de ciutat que permet gaudir, relacionarse, desenvolupar-se personal i col·lectivament de forma proactiva i saludable. La
Cultura i l’Esport com a eixos de qualitat de vida i projecció de la ciutat.

4. ORGANITZACIÓ, GOVERN OBERT I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT: Una
organització municipal de persones i al servei de les persones, motivada, solvent i
flexible, amb voluntat de diàleg i proximitat i que projecta les potencialitats de la
ciutat, connectant i alineant l’estratègia amb l’entorn.
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La voluntat del Govern municipal és
portar al Ple de desembre una proposta
de Pressupost per al 2016 que compti
amb el màxim consens possible.
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CALENDARI TRAMITACIÓ ORD. FISCALS I PRESSUPOST
Ple
Aprovació inicial Ord. Fiscals

05/11

Període d’ exposició pública i
presentació d’al·legacions (30
dies)

Fins el 18/12

Ple
Aprovació definitiva Ord. Fiscals
Aprovació inicial Pressupost

Publicació de les Ord. Fiscals i
entrada en vigor el dia 1

22/12

Data màxima
31/12
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