Virginia Domínguez Alvarez, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de
l’Entesa per Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense
número d’aquesta ciutat

EXPOSA
Que el Ple Municipal del passat 5 de novembre de 2013 va aprovar inicialment les
Propostes de Modificació de les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics per
l’any 2014.
Que en el termini de 30 dies des de la publicació de l’acord del Ple en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 7 de novembre es poden presentar les reclamacions i els
suggeriments oportuns.
Que en data 25 d’octubre el Grup municipal de l’Entesa per Sabadell ja va fer arribar al
govern municipal un document de propostes sobre les Ordenances Fiscals 2014.

Que

un

cop

estudiada

la

documentació,

planteja

les

següents

CONSIDERACIONS I AL·LEGACIONS:
• Primera

2.1. Impost sobre béns immobles
Atès que a la ciutat l’atur frega el 20% i moltes persones ja no reben cap prestació.

PROPOSEM que s’apliqui la bonificació total de l’IBI de la residència habitual a les
persones que acreditin es troben en situació d’atur de llarga durada i no perceben cap
prestació.
• Segona

2.1. Impost sobre bens immobles i 3.6 Taxa per la prestació dels serveis de
prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests
Atès que després de proposar-ho reiteradament, finalment l’any 2012 es va fraccionar el
rebut de l’IBI en quatre quotes i el rebut de la Taxa de Residus en dues, però aquestes
quotes es concentren en una mateix període de l’any.
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Amb la finalitat de facilitar els pagaments en els períodes establerts i sense perdre de
vista l’objectiu d’avançar cap a una quota mensual.

PROPOSEM que es calendaritzin els diferents rebuts per tal que no coincideixin en una
mateixa mensualitat.
• Tercera

2.1. Impost sobre bens immobles
Atès que l’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de fomentar bones pràctiques
mediambientals i de promoure l’estalvi responsable d’aigua.

PROPOSEM que s’apliqui una bonificació del 30% de l’IBI a les llars que disposin de
sistemes de recuperació de la pluja.
• Quarta

2.1. Impost sobre bens immobles
Atès que l’Ajuntament de Sabadell vol promoure mesures de mitigació del canvi climàtic,
com ara fomentar que els comerços i PIMEs modifiquin el seu sistema de calefacció i/o
refrigeració per una caldera de biomassa o un sistema de calefacció i refrigeració amb
un percentatge del 40% de fracció solar.

PROPOSEM que s’apliqui una bonificació del 30% de l’IBI als comerços i PIMEs que
implantin aquestes mesures.
• Cinquena

3.6 Taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus
municipals i assimilats a aquests
Atès que l’any 2004 es va implantar a Sabadell aquesta taxa, sense que s’haguessin
consolidat prèviament entre la població els hàbits de reducció, reutilització i reciclatge de
residus.
Atès que el ple municipal va aprovar unànimement l’octubre de 2004 l’elaboració d’un
Pla de Reducció de Residus que esperem que sigui ben aviat una realitat.
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PROPOSEM que s’estudiï un calendari de reducció progressiva de la taxa 3.6 en els
propers anys, d’acord amb les previsions de compliment d’objectius que estableixi
l’esmentat Pla de Reducció de Residus.
• Sisena

3.6 Taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus
municipals i assimilats a aquests
Atès que l’any 2004 es va implantar a Sabadell aquesta taxa, sense que s’haguessin
consolidat prèviament entre la població els hàbits de reducció, reutilització i reciclatge de
residus.

PROPOSEM una bonificació d’un 30% als establiments comercials que comercialitzin
productes (llet, aigua i vi) en envasos de vidre retornables o a dojo.
• Setena

3.14. Taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i
educatius municipals
Atès que considerem que no està justificat des del punt de vista de l’interés públic
l’increment del 10% d’algunes de les tarifes dels Centres cívics i l’Espai Polivalent del
Nord, quant a serveis generals i serveis tècnics.

PROPOSEM que aquests conceptes s’incrementin només l’1%, com la resta de
conceptes.
• Vuitena

3.15 Taxes per la celebració de casaments civils a la corporació
Atès que la possibilitat de celebrar casaments civils és un servei més de la ciutat que,
com molts altres, ja han d’estar inclosos en l’activitat ordinària que es finança amb els
impostos ordinaris.
Atès que es tracta d’un servei molt específic, que un mateix ciutadà o ciutadana
normalment només demanda un o dos cops a la vida i que és perfectament assumible
sens cobrar una taxa específica, perquè, d’altra banda, suposa una despesa menor per
al consistori.
Atès que es tracta d’un dret civil que va ser reivindicat pels ajuntaments democràtics.
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Atès que gravar un acte civil que la ciutadania tria celebrar en la casa del poble és obrir
la porta al cobrament per l’atenció ciutadana bàsica i especialment pels serveis no
obligatoris, i considerem que és un greu error en la concepció de l’administració que ha
d’estar al servei de la ciutadania.
Atès que considerem absolutament ridícul que es pretengui calcular la taxa a partir de
l’ocupació privativa de l’espai de l’Ajuntament.
Atès que altres ajuntaments que han implantat aquesta taxa bonifiquen al 100% a les
persones empadronades en el municipi.
Atès que únicament el 10% dels usuaris d’aquest servei no estan empadronats al
municipi.

PROPOSEM que es desestimi la implantació d’aquesta taxa.
• Novena

Creació d’una nova taxa per gravar l’ús inadequat dels habitatges
Atès que defensem des de fa anys la implantació d’una taxa sobre els habitatges
desocupats que, malauradament, de moment no és aplicable pel fet que no està
desenvolupat el Reglament que ha de definir què és un habitatge buit.
Atès que, en absència d’aquest reglament, considerem imprescindible buscar altres
fórmules per promoure la reducció del parc d’habitatges buits.

PROPOSEM la implantació d’una taxa per a la tramitació d’expedients per la
desocupació permanent i injustificada d’un habitatge o d’un edifici d’habitatges.

No obstant això, el Ple resoldrà.

Virginia Domínguez Alvarez
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 13 de desembre de 2013

Il·lustríssim Sr. Juan Carlos Sánchez, Alcalde accidental de l’Ajuntament de Sabadell
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