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Una exposició al museu d’escultura de la Fundació Vila Casas a Can Mario ■ E.A.

Palafrugell estudia
bonificar l’IBI als
immobles culturals
a El govern local ho veu factible per ajudar els negocis actuals
i atreure’n de nous a Les ordenances aniran a ple a l’octubre
Emili Agulló
PALAFRUGELL

L’equip de govern de Palafrugell (PSC, CiU i l’Entesa) estudia introduir una
altra bonificació en l’ordenança fiscal que regula
l’impost de béns immobles
(IBI) al municipi per rebaixar el tribut “als immobles
que, tot i ser de propietat
privada, tenen un ús públic amb finalitat cultural”, avançava ahir l’alcalde, Juli Fernández. A més
dels museus i les fundacions, la mesura podria
afavorir noves iniciatives,
com ara galeries privades
d’art o fins i tot cinemes.
L’objectiu, indica Fernández, va en la línia

d’“apostar per la cultura
com a element de dinamització econòmica” i, a més
de consolidar els serveis
existents, com ara les fundacions Vila Casas i Modest Cuixart, el jardí botànic del Cap Roig o galeries i
col·leccions privades, alhora pot “aplanar el camí
perquè s’implantin més
activitats” i atraure més
visitants i turistes al municipi.
Congelació, tret de l’aigua
L’alcalde preveu que la
proposta de modificació
de les ordenances fiscals
per a l’any vinent pugui
presentar-se al ple de finals d’octubre. Bonificacions noves a banda, Fer-

nández destaca que tornaran a apostar per la “congelació de la pressió fiscal”
en la pràctica totalitat de
tributs, amb l’única excepció del rebut de l’aigua, que
s’incrementarà l’any vinent un 2,5% d’acord amb
la prescripció de l’estudi
de costos.
Fernández defensa que
l’encariment de l’aigua és
fruit de l’acord amb Sorea
per aplicar “de manera
progressiva” la puja d’un
18% que fa tres anys un estudi de costos va determinar que s’havia d’imputar
al servei perquè no hi hagués dèficit, i que, per l’altre costat, “fa anys que no
es talla el servei a cap veí
que no el pugui pagar”. ■
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