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Actualitat

Desestimades les al·legacions de la Cambra de Comerç de Sabadell
a les ordenances fiscals

Dimarts 20 de desembre de 2005
El ple extraordinari celebrat ahir a Ca l'Alberola va aprovar per unanimitat de tots
els seus membres desestimar les al·legacions presentades per la Cambra de Comerç
de Sabadell respecte a la proposta d'ordenances fiscals per al 2006. La Cambra feia
una al·legació genèrica contra totes les ordenances amb un increment superior al
2,2%, l'augment previst per a la zona euro, ja que considera que qualsevol puja per
sobre d'aquest percentatge suposa una pèrdua de competitivitat i genera més
inflació. A part d'aquesta al·legació genèrica, "la Cambra ha traslladat altres
consideracions a la comissió d'ordenances", va explicar el regidor de l'Àrea
Econòmica, Jordi Permanyer. La regidora del grup municipal del PSC, Rosa
Massot, va apuntar que el més idoni és que "si la Cambra té una sèrie de
propostes que en el seu moment es poden incorporar, és una tonteria fer-ho
després en el tràmit de les al·legacions". Un altre dels punts de l'ordre del dia va
ser una moció presentada pel PSC que demanava convertir el carrer Jaume I en una
via d'un sol sentit de circulació, habilitar a tota la via aparcaments en forma de
bateria, controlar el pas de camions de gran tonatge pel carrer i incrementar el
nombre de contenidors. A la presentació de la moció, el regidor del PSC, Ignasi
Giménez, va dir que la moció recollia "el neguit dels veïns pel trànsit" en una
zona on hi ha dos serveis bàsics com el CAP i el CEIP Joan Blanquer. L'alcaldessa
de Castellar, Montse Gatell, va explicar que divendres passat va rebre una instància
amb signatures dels veïns del carrer Jaume I i "serà amb ells amb qui valorarem
les propostes més viables i adoptarem els compromisos necessaris". Pel que fa a
la moció dels socialistes, "no podem donar-hi suport tal i com està exposada" i
el que cal "és primer parlar i consesuar amb els veïns". El regidor d'ICV-EUA,
Xavier García, va apuntar que "l'oposició va motivant l'equip de govern perquè
faci alguna cosa" i es va estranyar que no s'arribés a un acord amb el PSC a través
d'una moció conjunta. Finalment, l'alcaldessa de Castellar va reiterar que respecte a
la demanda d'uns veïns li correspon a l'equip de govern "decidir els tràmits que
hem de seguir, no l'oposició". També es va aprovar el projecte de reparcel·lació
del carrer Camamilla, amb l'abstenció del regidor d'ICV.
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