PSC i CUP rebutgen les ordenances fiscals de Gelida
• Els tributs només contenien bonificacions per beneficiar els
gelidencs i cap increment.
Dimarts l'equip de govern gelidenc va presentar al ple municipal la proposta
d'ordenances fiscals per al 2021. Aquesta proposta no plantejava cap
increment ni dels impostos ni de les taxes perquè com explicava l'alcaldessa
Lluïsa Llop "enguany és un any excepcional on molta gent està patint i
entenem que no s'ha d'aplicar cap increment en cap impost".
La proposta contemplava incentivar beneficis fiscals en 3 àmbits: social, de
millora de la sostenibilitat i d'afavorir les inversions facilitant l'activitat
econòmica.
En concret, s'establien bonificacions del 20% a l'impost de béns immobles per
a aquelles persones que hagin instal·lat plaques solars, un recàrrec del 50%
en l'IBI dels habitatges que porten mínim 2 anys buits, especialment de grans
tenidors, per incentivar el lloguer i la compra d'habitatges; es redefinien les
bonificacions de l'impost de circulació per a poder adequar-los a incentivar la
renovació del parc automobilístic en vehicles més sostenibles.
En el cas de l'impost per obres, també es bonificava en un 95% el permís
d'obres per retirar l'amiant i el d'instal·lació de plaques elèctriques, i
s'incrementava del 15 al 25% les bonificacions de les obres en els
establiments comercials al nucli urbà o d'adequació d'establiments comercials
de menys de 125 m2; en la taxa d'escombraries, s'introduïa una bonificació
per a les famílies més desafavorides que, en funció dels barems socials,
aniria del 20 al 80% de descompte en el rebut, i s'incrementava del 25% al
30% la bonificació per l'ús de la deixalleria tant pels veïns com pels
establiments comercials, de restauració i industrials, a qui també es manté el
7% de descompte en la taxa.
A més, aquestes ordenances establien la prevenció legal perquè les
terrasses dels bars i restaurants poguessin seguir sent gratuïtes l'any vinent,
tal com ho han sigut des que es va declarar la pandèmia i afegia casuístiques
ara no contemplades com la possibilitat de no haver de pagar per dies
l'establiment d'una parada a la via pública, quan s'està dies o setmanes
instal·lada, o de poder estacionar els vehicles a l'aparcament municipal de la
plaça de la Vila més d'un dia, pagant un preu diferent del que ara hi ha
establert per hores o fraccions.
Llop es mostrava sorpresa per la no aprovació argumentant que "no s'entén
quan des de feia 15 dies que se'ls havia explicat la proposta d'ordenances i
s'havia estat obert a debatre totes propostes, com així s'ha fet amb CUP i
PSC, que finalment, perquè els semblin pocs els descomptes, deixin sense
cap benefici fiscal als gelidencs i gelidenques".
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L'alcaldessa afirma que "tant PSC com CUP ho han fet tot per votar que no,
explicant que la CUP inicialment va fer 4 propostes, de les quals 3 eren
il·legals i la quarta, que era establir un impost per als caixers automàtics
establerts a la via pública, es va incorporar a la proposta portada a aprovació.
Un cop fet això, van incorporar noves reclamacions, demanant la gratuïtat de
totes les taxes per a tots els comerços, excepte els 3 supermercats, que
també se'ls va explicar que no s'ajustava a la llei".
Pel que fa al PSC, segons ha explicat Lluïsa Llop "van presentar una
proposta amb diverses demandes de bonificacions que vam mirar d'acceptar i
incorporar, o acceptar fins al límit que preveu la llei, només es van rebutjar un
parell que se'ls va exposar que no eren legals el que demanaven, o en
algunes altres propostes se'ls va proposar incrementar percentatges de
bonificació sense arribar als extrems que ells proposaven. En realitat, la
sensació que hem tingut és que no volien negociar i que buscaven poder
votar no. Casos com la demanda del 100% de descompte en taxa de residus
comercials per a tots els comerços sense discriminar si havien patit o no la
crisi, com per exemple les entitats bancàries, sumada al fet que quan el Sr.
Valls era alcalde en l'anterior crisi va fer un descompte del 7%, donaven la
mesura de la irrealitzabilitat de les seves propostes. O altres exemples com
intentar fixar una taxa ingestionable per a rebaixar el 50% del pàrquing per a
qui hagués comprat en comerços, que vam dir-los que era una bona opció,
però sempre fent-ho com ell mateix ho havia fet sempre, que era amb política
de promoció econòmica pels comerços fent vals descompte, però no en els
impostos".
Certament, l'alcaldessa afirmava, "volien votar que no i costa d'entendre
perquè, donat que la capacitat econòmica de l'ajuntament no pot assumir tots
els descomptes que es demanaven des de l'oposició, però sí que les
ordenances que presentàvem des de l'equip de govern sí que en
contemplaven de nous. Ara amb la seva negativa, han impedit que cap
gelidenc gaudeixi de cap descompte dels que es van proposar. Deien
defensar descomptes, i han impedit que n'hi hagi cap".

Gelida, 5 d’octubre de 2020
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