Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola Candidatures Alternatives del Vallès
C. Pintor Togores 42, baixos
contacte@compromispercerdanyola.cat
http://www.compromispercerdanyola.cat

SERGIO RODRÍGUEZ SALCES, amb DNI núm. XXXXXXXXX i domicili, a efectes de
notificacions, al CARRER DEL PINTOR TOGORES 42, en representació del Grup
Municipal COMPROMÍS PER CERDANYOLA-CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL
VALLÈS.

EXPOSA
Que al Ple Municipal del 31 d'octubre del 2013 es va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals i les ordenances reguladores de preus públic per a
l’any 2014.
Que en el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord del
Ple al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 6 de novembre del 2013, es
poden presentar les al·legacions i els suggeriments oportuns.
Que dins d'aquest termini procedeixo a plantejar les següents

AL·LEGACIONS
AL·LEGACIÓ PRIMERA
La modificació de les Ordenances Fiscals per al 2014, aprovada provisionalment, malgrat
no suposar un nou increment en la quota relativa a taxes i preus públics aplicables a
serveis municipals, sí comporta la consolidació de les pujades realitzades durant els anys
2012 i 2013, en que es va incrementar substancialment la pressió fiscal relativa a
aquestes ordenances.
En aquest sentit, sol·licitem revertir les pujades en les taxes i preus públics al nivell en que
se situaven a 31 de desembre del 2011, i iniciar un debat a fons entre el conjunt de forces
polítiques i la ciutadania per determinar una política fiscal justa i progressiva. Aquesta
mesura és especialment necessària en el cas de serveis educatius, esportius, culturals i
transport públic.
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AL·LEGACIÓ SEGONA
El Ple de l'Ajuntament de maig del 2012 va aprovar, a instàncies del Grup Municipal del
Compromís per Cerdanyola i amb el vot favorable dels dos grups que formen el govern
(PSC-Els Verds i ICV-EUiA), una moció per iniciar els tràmits per a l'aprovació d'un
reglament municipal que reguli les condicions per determinar els immobles de caràcter
residencial desocupats amb caràcter permanent. El segon acord de la citada moció deia el
següent:
SEGON. Iniciar els tràmit per a incorporar a l'Ordenança Fiscal número 1
reguladora de l'Impost de Béns Immobles per a l'any 2013 un recàrrec del 50% de
la quota líquida del mencionat impost als immobles que compleixen les condicions
assenyalades pel reglament referit a l'acord primer de la present moció.
A la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2013 es va incomplir aquest acord
del Ple i no es va incorporar el citat recàrrec a la quota de l'Impost de Béns Immobles,
malgrat les al·legacions presentades en aquest sentit per part del nostre grup municipal. A
la nova modificació de les ordenances es torna a incomplir l'acord.
Per tot això exposat, sol·licitem que s'incorpori, abans de l'aprovació definitiva de
l'expedient, aquest recàrrec a l'ordenança fiscal número 1 i que es porti la proposta de
reglament a aprovació per part del Ple
AL·LEGACIÓ TERCERA
El Ple de l'Ajuntament de desembre del 2011 va aprovar una moció per adherir-se al
Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero. El sisè acord de dita moció (esmena proposada
pel Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola) deia el següent:
SISÈ. Modificar l'actual ordenança fiscal número 32, coneguda com a taxa de
residus, per establir condicions que permetin bonificacions per a aquelles famílies i
comerços que redueixin els residus, que els separin correctament i que facin un ús
adequat de la infraestructura municipal de gestió de residus.
Aquest acord ha estat sistemàticament ignorat per l'equip de govern, malgrat que des del
nostre grup hem reivindicat en diferents ocasions el seu compliment, fins i tot en les
al·legacions presentades a les modificacions de les ordenances fiscals.
Per tot això exposat, sol·licitem que s'incorporin, abans de l'aprovació definitiva de
l'expedient, criteris de bonificació a l'ordenança fiscal número 32 en la línia aprovada pel
Ple de l'Ajuntament.
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AL·LEGACIÓ QUARTA
Adjuntem amb aquest escrit d'al·legacions un document amb propostes polítiques per
impulsar una fiscalitat progressiva a Cerdanyola. Pensem que aquestes mesures, a més
de ser totalment assumibles per part del govern, si és que realment té voluntat de fer
polítiques d'esquerres, són perfectament aplicables.
Sol·licitem que s'incorporin, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, les
modificacions proposades al citat document.

D'acord amb tot el que s'ha exposat, aquesta part,

SOL·LICITA
PRIMER. Que es tingui per presentat i admès a tràmit aquest escrit, tant en forma com en
termini.
SEGON. Que s'estimin les al·legacions exposades.

Cerdanyola del Vallès, desembre del 2013
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