GESTIÓ INCOHERENT DELS NOSTRES DINERS
La pujada abusiva de l‟IBI del 2008 va servir per omplir de
nou les arques municipals que havien quedat buides a
l‟anterior legislatura. Aquestes arques s‟han anat omplint
gràcies a noves i injustificades pujades d‟impostos però
degut també a importants retallades en inversions i a una
política social inadequada. En aquest moment, l‟Ajuntament
disposa d‟un superàvit acumulat de 3,3 milions d„euros i
l‟Equip de Govern socialista, en comptes de dedicar-los a
contrarestar els efectes de la crisis, es dedica tant a fer
guardiola per destinar-la a alguna proposta electoral
enlluernadora, com a imposar-nos una nova pujada dels
tributs, en concret, el 2 % a les taxes i l‟1 % als impostos
(entre ells, l‟IBI). Per ADA, que ha votat en contra de la
pujada, cal trobar l‟equilibri entre la necessitat de donar
més serveis a la població (Més recursos per l‟Ajuntament) i
la lògica de no ofegar les economies domèstiques. Un
sistema tributari just ha de basar-se en els principis
d‟igualtat i progressivitat i, per tant, revisar impostos implica
tant conèixer el cost que suposa per l‟Ajuntament oferir els
seus serveis com conèixer la capacitat econòmica de la
ciutadania (actualment molt limitada per la crisi).
Però el PSC s‟ha limitat només a “pujar-ho tot una
mica” utilitzant com a excusa l‟IPC, que actualment es troba
en un 2,1 % positiu. L‟any passat, en canvi, amb un IPC
situat al 1% negatiu, no se‟ls hi va ocórrer baixar els
impostos, al contrari, els van pujar de nou. No tenen en
compte que enguany molts ciutadans i ciutadanes estan
patint retallades o congelacions en els seus salaris?.
En el Ple ADA va proposar, entre altres, la
congelació de l‟IBI i l‟augment en un 30% de la bonificació
que actualment sobre aquest impost es fa a les famílies
nombroses. També, l‟elaboració d‟un Pla d‟Ajut a les
Famílies que estableixi un sistema de bonificacions en
aquelles taxes el pagament de les quals pugui deixar en
risc d‟exclusió social al contribuent. Igualment, hem
demanat que a l‟hora d‟establir les taxes es tingui en
compte si els usuaris dels serveis estan o no empadronats
al nostre municipi. Malauradament, cap de les nostres
propostes ni de la resta de l‟oposició van ser presses en
consideració.
Des d‟Alternativa d‟Abrera US DESITGEM UN
BON NADAL I UNA BONA ENTRADA D‟ANY!!!

