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Actualitat

S'aproven les ordenances fiscals pel 2005 amb el suport de tots els
partits, excepte ICV-EUiA

Dimecres 10 de novembre de 2004
El ple de l'Ajuntament va aprovar ahir, en sessió extraordinària, i pràcticament per
unanimitat, les ordenances fiscals per al 2005. Hi van votar a favor CIU, ERC, PSC
i PP, mentre que el regidor d'ICV-EUiA es va abstenir. L'ampli acord en la votació
d'ahir evidencia, d'una banda, la feina feta per tècnics i regidors de l'equip de govern
i, de l'altra, el treball conjunt entre CIU i ERC i els grups polítics de l'oposició. En
aquest sentit, l'alcaldessa, Montse Gatell, va agrair "la dedicació i la feina feta als
tècnics i regidors que han treballat en l'elaboració d'aquestes ordenances", i
també va donar les gràcies a l'oposició "pel seu treball, la intervenció en les
sessions informatives i per les seves propostes, algunes de les quals s'han
introduït i es contemplen a les ordenances de 2005". Amb la voluntat de
continuar treballant en aquesta línia de consens, el regidor de l'Àrea Econòmica,
Jordi Permanyer, va anunciar que és previst crear una comissió l'any vinent, en què
hi prendrà part l'equip de govern i l'oposició, "per continuar treballant en el
reajustament de les ordenances i trobar les maneres perquè els impostos i taxes
siguin el més equitatius per tothom". El regidor del PSC, Jordi Carcolé, va
argumentar que el vot favorable del seu partit es devia, sobretot, a la voluntat de
consens que hi va haver, des del principi, entre l'equip de govern i l'oposició.
"Nosaltres sempre hem demanat el màxim consens en temes grans, és a dir,
tenir la informació a temps, poder participar i fer les aportacions oportunes",
va dir Carcolé, i va afegir: "la modificació de les ordenances fiscals d'avui són el
més semblant al consens". El regidor socialista també va destacar la idoneïtat de
certes novetats que s'incorporen a les ordenances fiscals de 2005, com que el
pagament del gual es faci extensiu a polígon i urbanitzacions, les bonificacions de
caire social i ambiental o la voluntat de crear una borsa d'habitatges de lloguer. Per
la seva banda, el regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, va reconèixer que "aquestes
ordenances fiscals són un bon inici per compensar desigualtats fiscals i per
incentivar el respecte al medi ambient", però va fer crítica al retard, va dir, en
l'arribada d'alguns canvis, com homogeneïtzació en el pagament de guals a totes les
zones del municipi. En aquest sentit, l'alcaldessa va contestar que "queden moltes
coses per arreglar", però que precisament es posarà en marxa una comissió l'any
vinent, per "continuar millorant les ordenances perquè siguin encara més
equitatives i justes".
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