DE NOU, UNA PUJADA INJUSTIFICADA D’IMPOSTOS
Recentment hem assistit a una nova demostració d’incoherència per
part de l’Equip de Govern a l’hora de proposar al Ple l’actualització de les
Ordenances Fiscals (Impostos i Taxes) que ha consistit en una pujada general
del 0,3 % a les taxes i de l’1 % a l’IAE i per part de l’Estat segurament
repercutirà un 1% l’IBI.
Per ADA, en una conjuntura de crisis com l'actual i fins l’arribada d’un
nou Finançament Local, cal trobar l’equilibri entre la necessitat de majors
recursos per l’ajuntament i la lògica de no “exprimir” les economies
domèstiques. La Constitució ens diu que “Tothom contribuirà al sosteniment de
les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica, mitjançant un
sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat”.
Així doncs, revisar tant taxes com impostos implica primerament conèixer
el cost que suposa per l’Ajuntament oferir els seus serveis, el cost a cobrir.
Alhora, cal conèixer les possibilitats, necessitats i limitacions de la ciutadania.
Però l’Equip de Govern s’ha limitat només a “pujar-ho tot una mica”. Ni tan sols
han fet servir el criteri que ells mateixos van utilitzar l’any passat quan prenen
l’IPC com a referència van pujar també tot un 3,5 %, un punt per sota de l’IPC
del moment (4,5 %). Ara estem amb un IPC del -1%... i ara canvien el criteri ?
Tampoc han deixat a l’oposició fer la seva feina doncs no se’ns han
proporcionat les dades econòmiques necessàries, fet pel qual ens
preguntem si realment no tenen aquesta documentació o si és que no ens han
deixat accedir a la mateixa per dificultar-nos la feina.
Tot i les dificultats, i dintre dels límits que permet la Llei, ADA ha proposat
congelar qualssevol tipus de pujada en les Ordenances Fiscals
dependents de l’Ajuntament.
A l’IBI hem demanat una baixada del tipus impositiu per tal que la pujada
sigui zero i un augment del 30% a la bonificació per a equiparar-la amb la
pujada de l'IBI, que actualment es fa a les famílies nombroses. També hem
demanat bonificar aquells habitatges on s’instal·lin sistemes energètics
ecològics. A l’IAE hem demanat bonificar aquelles empreses que millorin en
nombre i en qualitat la contractació i en aquelles que elaborin un Pla de
Transport per als treballadors. Tant a l’IBI com a l’IAE hem demanat bonificar
la instal·lació i ús de sistemes i fonts energètiques ecològiques. A la vegada
hem proposat l’establiment d’un sistema de bonificacions en aquelles taxes
el pagament de les quals pugui deixar en risc d’exclusió social al
contribuent.
Malauradament, cap de les nostres propostes, ni de la resta dels grups
de l’oposició, han estat presses en consideració.
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