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Tot a punt per a les festes de Nadal

El Trenet i el Parc de Jocs, entre les activitats de dinamització
La Festa de la llum del passat 30 de novembre va marcar l’inici
de la campanya comercial d’aquestes festes, en què tant des
de l’Ajuntament com des de l’ASIC–Som la Garriga s’espera
dinamitzar el municipi. Durant tot el mes, i fins passat Reis, es
duran a terme diverses actuacions per promocionar el comerç
de proximitat.
Entre les accions previstes destaca el Parc de Jocs que
s’instal·larà al centre del poble del 9 al 30 de desembre,
amb atraccions inflables, tallers i activitats per a la canalla
(els tiquets per gaudir-ne podran obtenir-se a les botigues i
establiments on es compri).
Per la seva banda, l’ASIC-Som la Garriga portarà als carrers
el Trenet de Nadal, una iniciativa solidària que destinarà els
seus ingressos a la Marató de TV3.
També organitzarà un concurs d’Instagram per fotografiar-se
amb el personatge Cagarric. Finalment, el 21 de desembre al
mercat s’hi sortejarà un lot de productes.

Comerç local
La gran diversitat del comerç local de la Garriga ofereix
la possibilitat de fer compres de qualitat i amb un tracte
personalitzat, sense cap necessitat d’haver-se de desplaçar
en cotxe o d’anar a una gran superfície.
Des de l’Ajuntament es recorda, a més, que aquestes festes
poden ser, també, una bona ocasió per repensar els hàbits
de consum. I és que comprar al petit comerç no només fa
estalviar quilòmetres i diners, sinó també temps, maldecaps
i imprevistos, molt habituals en les compres per internet. I si
bé la proximitat és important, també ho és adoptar uns hàbits
de consum sostenibles, no només des d’un punt de vista
ambiental i energètic, sinó també ètic i social.
Per tot plegat, s’anima la població a prendre consciència,
també per Nadal, de la responsabilitat que les nostres accions
de consum acaben tenint en la construcció d’un model de
poble –i per tant de societat–, o bé d’un altre. I no només per
Nadal, és clar. Sinó cada dia de l’any.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Per Nadal, engalanem els carrers amb arbres, llums i lluentons, i posem en valor la veritable riquesa de la Garriga,

que es fa present especialment per festes: el seu teixit comercial i el seu teixit associatiu. Gaudim-ne!”
JUNTS: “Per Nadal, quedeu-vos a la Garriga! Feu poble! Gaudiu de les activitats pels nens i nenes i aprofiteu el comerç
local! Enlloc com aquí us assessoraran i us ajudaran amb tot el que necessiteu per a tots els vostres!”
CUP: “Les dates de Nadal signifiquen en la nostra cultura dies de trobades, de reunir-nos, de fer família, pinya, poble...
Animem a reforçar el caràcter comunitari i col·lectiu del Nadal en lloc del consumista. I animem, també a no oblidar
aquelles persones que per migració, presó, exili o qualsevol altre motiu, no podran passar el Nadal amb la seva gent.”
PSC: “Impulsar la dinamització del nostre comerç és dinamitzar el nostre poble. Un comerç de confiança i de qualitat. I a
sobre el complementen les moltes activitats que trobaràs durant aquests dies per viure les festes a la Garriga!”
C’s: “Les deseamos a todos una Feliz Navidad y un próspero año 2020. También disfruten de todas las actividades, que son
muchas y variadas, programadas para estas fiestas y que tendrá su culminación con la Cabalgata de Reyes, la noche de
mayor ilusión para los más pequeños.”

12

ELGAR R IC | el consistori

Un pressupost del 2020 pensant en les persones
Estem enfilant la recta per arribar als 6 primers mesos del mandat i havent passat la prova de l’aprovació de les ordenances fiscals
ara tocarà aprovar els pressupostos per l’any 2020. La proposta que l’Equip de Govern envia a la resta de grups a discussió presenta
uns comptes que augmenten en 1 milió els ingressos i les despeses. En total 19,5 milions d’euros.
El govern s’ha compromès a resoldre molts temes que quedaven pendents de l’anterior mandat, entre els quals un de molt important:
els recursos humans de l’Ajuntament, un capítol que genera una problemàtica que volem atacar des del principi. Davant d’això, ens
plantegem un estalvi en la despesa corrent, que ens permeti mantenir i potser augmentar el nivell de les inversions.
Tenim altres temes pendents, com posar al dia els polígons industrials, perquè, diguem-ho clar, estan buits i els hem d’omplir; dedicar
esforços en serveis a les persones: això vol dir, ajuts socials i ajuts a l’ensenyament i la formació. I també voldrem fer una primera
inversió al programa d’habitatge social.
Per arribar a aquest punt, necessitem ingressar més diners. El govern ha proposat un increment d’impostos: l’IBI. Demanarem ajut
a les empreses més grans per pagar també allò que invertirem després en ajudar-les a totes elles. Els habitatges, seguiran pagant
pràcticament el mateix que pagaven fins ara, i com que les nostres finances ens ho permeten, tornarem a fer servir crèdit, perquè el
podrem retornar abastament.
El que no podrem resoldre de manera immediata, tot i que ho hem criticat sempre, és fer ús del romanent positiu d’anys anteriors.
Com que aquest 2019 tampoc no podrem gastar tot el que hi havia previst, quedaran diners que mirarem de gastar durant el 2020,
de tal manera que el 2021 el puguem començar ja adequadament.
Bones festes de Nadal a tothom!!!

Una pujada d’impostos del tot injustificada
L’aprovació de les ordenances fiscals a la Garriga el mes de novembre ha comportat una pujada significativa de l’impost de l’IBI per les empreses del
poble. El govern d’ERC va comptar amb el suport de la CUP i PSC.
El mateix procediment per aprovar-les ja deixava tota l’oposició en una greu indefensió política –i l’Ajuntament cometent una irregularitat jurídica greu-,
a més d’un ple extraordinari per un debat tan important. Tot plegat, un desgavell.
Les ordenances suposen més de 8 milions d’euros, i nosaltres vam proposar al govern d’ERC un seguit de propostes, encaminades a no pujar les
taxes i impostos, que en algun cas han estat recollides, com la taxa d’escombraries i l’IAE.
No és el cas de l’IBI, on el govern d’ERC amb el suport de la CUP i PSC, han aprovat un increment significatiu d’aquest impost, que suposarà una
despesa addicional de 180.000 euros per a les empreses de la Garriga. De totes les empreses, no pas les “grans corporacions “ que parlen des del
govern municipal. En realitat, amaguen que fa dos mesos van comprometre una despesa superior a 150.000 € per la contractació de 6 administratives,
sense el pressupost corresponent. Ja vam advertir aleshores que aquesta despesa no prevista no havia de ser coberta amb un augment d’impostos
a la ciutadania.
Nosaltres ens vam comprometre a congelar els impostos, ja que creiem que podem gestionar aquest ajuntament dotant la ciutadania de tots els
serveis que s’han ofert fins ara, tot garantint la bona salut econòmica d’aquesta institució fins ara, com va fer el govern de Meritxell Budó els darrers
8 anys: salut financera, reducció de l’endeutament i congelació dels impostos i taxes municipals. Una congelació d’impostos de la qual se n’han beneficiat els darrers anys les butxaques de tots els garriguencs i empreses que confien en el nostre poble. Tenim la convicció que aquest ajuntament,
gaudint de la salut econòmica que vam deixar, amb la situació econòmica a dia d’avui, no li cal incrementar els impostos i menys encara quan aquest
increment no ve marcat ni ens garanteix un augment de dotació de serveis.
Apostarem sempre per polítiques que afavoreixen la promoció econòmica del teixit industrial i empresarial del nostre municipi i instem al govern municipal a fer el mateix. Aquesta pujada de taxes i impostos era innecessària, no incrementa ni millora els serveis municipals i no compta amb un consens
recomanable per temes com aquests.
Aquest desembre viurem una segona oportunitat per veure com el nou govern municipal afronta el pressupost municipal pel 2020, on esperem més
debat, ser escoltats i poder comptar amb un major consens.
Aprofitem aquestes ratlles per desitjar-vos unes Bones Festes i un feliç any nou!
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Una breu explicació de què ha passat realment amb l’IBI a la Garriga
No ens agrada que ens apugin els impostos, però s’han de millorar els serveis públics. A més, vivim una oportunitat única per internalitzar els
serveis municipals, millorant-ne l’eficiència, les condicions laborals de les treballadores i optimitzant l’ús dels recursos públics. Tot en un moment
en el qual la majoria de la població passa per problemes econòmics als quals cal fer front.
Una enquesta realitzada per l’ARA el 2016, indicava que el 76,7% de catalanes està a favor d’apujar els impostos a qui més ingressos i patrimoni
té (que també és qui més ús fa de serveis públics com la gestió dels residus o els serveis viaris), així com no apujar impostos a qui menys té.
És per aquest motiu que a la Garriga s’ha reestructurat l’IBI.
Però què és el que realment s’ha fet, lluny d’alarmismes demagògics i interessats?
En primer lloc cal dir que no és una pujada global de l’IBI, ni afecta els immobles d’ús residencial ni afecta per igual la resta d’immobles.
A la Garriga es veuen afectats un total d’11.495 immobles, però el 98,7% només patirà una pujada del 0,34% que són uns 1,5€ de mitjana. Els
petits i mitjans negocis, les empreses que més ocupació generen, precisament estan emmarcats en aquest grup.
Els 179 restants patiran una pujada del 25%, pujada feta en funció del valor cadastral i l’ús que se’n fa. Per la meitat, magatzems i aparcaments
de dimensions mitjanes, no arribarà als 300€.
Només set, amb un valor cadastral superior als tres milions d’euros, patiran un augment superior als 5.000€. Grans propietats que s’ho poden
permetre i ajudar al poble en un moment en què ens cal més que mai redistribuir la riquesa.
Sí, l’IBI ha pujat però ho ha fet de forma racional i per poder tirar endavant propostes que repercuteixen en la millora de les condicions de vida de
la gent, en la construcció d’un escenari més just i en la dotació d’eines pròpies per a poder fer front als reptes immediats per tal de millorar la vida
de tothom, independentment del seu poder adquisitiu.

Les ordenances fiscals. La proposta del PSC
Des de la campanya electoral de les eleccions municipals passades, el PSC de la Garriga ha defensat que aquesta legislatura seria la legislatura
d’aconseguir una nova Garriga en molts sentits. Des de la nostra posició al plenari hem començat a treballar en aquest sentit:
L’aprovació de les ordenances fiscals han de poder permetre els ingressos suficients per poder iniciar molts dels canvis que la ciutadania demana i
s’ha de veure com una oportunitat per aprofitar els recursos i posar-los al servei del municipi.
Què s’ha començat a treballar des del PSC i la resta de grups municipals:
• Després de l’Avanç Pla que ha de marcar el futur de la Garriga, el 2020 ha de ser l’any de l’impuls de l’inici del redactat del nou Pla d’Ordenació
Urbanística, que ha de marcar la Garriga que volem en els propers 30 anys. Un treball conjunt de tots els grups polítics.
• Un nou model de gestió de residus: hem de fer una aposta pel reciclatge i més tenint en compte que a partir d’ara pagarem més per abocar el
nostre rebuig. Es fa imprescindible un nou model de gestió dels residus, seguint exemples de municipis que ja han fet aquest canvi. Un model que
ha de premiar els que més reciclin, tal i com estem treballant en moltes reunions de la comissió política i que aquest treball ha de finalitzar durant
l’any 2020 per implementar aquest nou model al 2021. Nosaltres apostem per un servei Porta a Porta, que sembla el més adient per la Garriga.
• Futur dels serveis: una comissió de tots els partits funciona des de l’inici de la legislatura per analitzar possibles municipalitzacions de serveis
(aigua, escola bressol, neteja...). Aquesta comissió tindrà un gran recorregut, ja que no podrà ser imminent, però analitzarem les diferents
opcions. Nosaltres tenim una posició ferma respecte aquest tema, volem parlar de tot sempre i quan la primera beneficiària sigui la ciutadania. Ni
electoralisme, ni politització, sinó el benefici comú per la millor gestió dels serveis públics.
• Pla Local d’Habitatge. En aquest sentit, el PSC ha donat recolzament a les ordenances amb la condició de potenciar encara més la borsa de
lloguer assequible, apostant per bonificar els impostos a aquelles persones que posin el seu pis a disposició de la borsa. Tenim clar que és
necessari fer passes fermes en aquest sentit, de forma conjunta amb la resta de forces polítiques, per donar solució a un problema que pateixen
directament molts garriguencs i garriguenques.
En definitiva, afrontem l’any amb il·lusió i moltes ganes de treballar. N’estem convençuts que serà un gran any per la transformació de la Garriga, i
sobretot el moment de cimentar un projecte col·lectiu per als propers 20 anys. A totes les forces representades al plenari recaurà la responsabilitat de
trobar consensos per aconseguir-ho. El nostre poble ens demana que ho aconseguim i nosaltres estem preparats per intentar-ho!

La clatellada fiscal de l’augment de l’IBI
El passat 6 de novembre va tenir lloc el Ple Municipal sobre ordenances fiscals de la Garriga on s’havien d’aprovar els impostos, taxes i preus públics
per a l’exercici de l’any 2020.
Què ens va portar el Govern d’ERC en aquell Ple? Doncs ens va portar la clatellada fiscal més gran contra els sectors productius en la història recent
de la Garriga. Una clatellada fiscal demanada per la CUP, acceptada irresponsablement pel Govern Municipal d’ERC i que va ser aprovada gràcies
als vots d’aquestes dues forces polítiques i l’abstenció còmplice de PSC.
En què consisteix aquesta clatellada fiscal? Doncs en un augment sagnant de gairebé el 30% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que siguin empleats
com estacionament-magatzem amb valor cadastral superior a 24.000€ i els que són més preocupants: els destinats a comerços i oficines quan el valor
cadastral superi els 300.000€ i els dedicats a oci i hostaleria, a equipaments esportius i els dedicats a ús industrial quan el seu valor cadastral estigui
per sobre dels 400.000€. Una autèntica cacera fiscal que en el cas de la indústria afecta a 48 immobles que són pimes.
Les preguntes que ens hem de fer són les següents: calia apujar l’IBI? No. És veritat que tenim un IBI baix i recaptem poc a la Garriga? Tampoc. Per
què ho afirmem? Perquè a Ciutadans vam fer un estudi basant-nos en dades oficials dels municipis de Vallès Oriental i ens va donar dues certeses
molt clares. La primera, que paguem un IBI per persona dels més alts de la comarca: 386.95€. Només tenim per davant municipis de renda familiar
molt alta com Vallromanes o l’Ametlla o d’altres com Montmeló, la Roca o Llinars que si li descomptem el que aporten d’IBI el Circuit, la Roca Village
i els polígons industrials respectivament, estarien segurament per darrere de la Garriga en aquest rànquing.
La segona evidència que ens deixa l’estudi és que actualment som el 5è municipi de Vallès Oriental que més recapta per IBI. Per davant només Granollers, Mollet, Parets i Sant Celoni ingressen més dels 6.279.000€ de la Garriga. Cal dir que Sant Celoni, després de la clatellada fiscal, el passarem
de llarg.
Perquè cal fer-se dues últimes preguntes. La primera: cal que l’Ajuntament tingui més ingressos quan està sanejat? Creiem que sí, doncs a més ingressos majors serveis podem donar a la ciutadania. La segona: és necessari fer-ho augmentant més la pressió fiscal en concepte d’IBI a la ciutadania
ja de per si alta? Doncs pensem des de Ciutadans que no i que a més és contraproduent.
Nosaltres fem responsables des de ja ERC, CUP i PSC, amb la part alíquota corresponent de les conseqüències que tindrà aquesta pujada insensata
i funesta del 30% de l’IBI als sectors productius de la Garriga.

