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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

L'impost de Béns Immobles, un impost cedit als municipis que grava

les propietats i que d'acord amb la reforma cadastral de l'any 2011,

molts susannencs i moltes susannenques han vist com el seu

habitatge a incrementat desproporcionadament i de manera brusca

el seu valor cadastral.

ERC-Endavant i PDeCAT, de manera conjunta, durant aquest darrer

any han presentat reiteradament propostes davant del ple municipal

sobre la congelació de l'IBI amb els valors del 2011 i de polítiques de

subvenció i bonificació a les famílies i sectors amb més necessitats.

Les propostes plantegen una rebaixa del 40% del tipus de gravement

a través de subvencions per les famílies nombroses i de bonificacions

a les de famílies monoparentals, als majors de 65 anys i a les

concessions administratives en locals de propietat municipal, amb la

col·laboració quan cal dels serveis socials. Tot plegat, a l'efecte de

garantir la sostenibilitat dels ingressos del nostre Ajuntament i

donar compliment els serveis públics que la nostra ciutadania

requereix.

Malauradament gairebé cap de les propostes han vist la llum per la

negativa de l'actual equip de govern. Per tant, a inicis del nou any,

ERC Santa Susanna Endavant es compromet a seguir treballant per

aconseguir aquest resultat positiu per tots els habitants de Santa

Susanna i així garantir un sistema fiscal més equitatiu i més just del

nostre poble.



TRANSPARÈNCIA

L’opacitat de les decisions preses en despatxos tancats, la foscor en els comptes públics, la manca d’informació en les

polítiques públiques i la passivitat davant els indicis de corrupció entre molts altres, provoca una desconfiança i rebuig a

les administracions públiques i les institucions que ens representen que no podem permetre.

És per això que a Catalunya a través de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern es treballa per

lluitar contra tot el que no la compleix i per aconseguir unes administracions públiques transparents i més horitzontals a

tots els nivells.

Santa Susanna com a vila posseeix la força i la voluntat dels seus habitants per trencar la verticalitat i l’opacitat que

impregna el funcionament del seu consistori a través de les xarxes socials i altres vies d’expressió ciutadana com ara la

“Participació Ciutadana”, oblidada i menystinguda pel govern. Aquest hauria de teixir polítiques de transparència per

transformar profundament el funcionament intern de l’Ajuntament i així recuperar la confiança perduda.

Des dels partits de l’oposició (ERC-Endavant, PDeCAT, C’s i Junts fem Sta. Susanna) es presenta des del passat juny una

proposta del Reglament Orgànic Municipal que conté aquesta essència i que, malauradament la balança de les forces

polítiques, no ha prosperat. De la mateixa va passar amb la reforma del butlletí municipal que tenia per objectiu la

publicació trimestral des de l’inici d’aquest any.

No obstant això, des d’ERC-Endavant tenim el compromís de construir un Ajuntament de vidre que faciliti les dades de

forma senzilla i automàtica, per afavorir la participació ciutadana i complir amb el deure d’informar i retre comptes de les

decisions col·lectives. Aquesta és una de les claus de volta del Govern Obert que volem pel nostre municipi i per la

república que estem construint.

PROPOSTA ENERGIA RENOVABLE

El dia 16 de novembre, els grups municipals d’ERC-Endavant i

PDeCAT van presentar una proposta d’acord al Ple de

l’Ajuntament per instar l’equip de govern a iniciar els tràmits per

canviar la companyia subministradora d’enllumenat públic i dels

comptadors del consistori per una companyia d’energia verda i la

creació d’unes bases reguladores especifiques per la concessió de

subvencions per al consum a nivell domèstic d’energies verdes. Tot

això com a primer pas per desplegar el “Covenant of Mayors for

Climate & Energy” (Pacte d’acaldes/sses  per el Clima i l’Energia)

promulgat per la Unió Europea en el seu compromís de reduir fins

el 2020 el 20% de les emissions de diòxid de carboni a través d’un

increment del 20% de l’ús de les energies renovables, i que el

nostre Ajuntament es va adherir i es va comprometre a tirar a

endavant les mesures necessàries per assolir les propostes d'estalvi

i eficiència energètiques en el servei d’enllumenat públic i de

millora en la gestió de residus i de l'aigua del terme municipal.

Aquest compromís comunitari ja s’està duent  terme dintre dels

municipis de la província de Barcelona, amb el suport de la

Diputació mitjançant els Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible

(PAES). Des de la nostra formació política, apostem per un

creixement sostenible i l’ús racional i ecològic dels nostres recursos

municipals per garantir un món millor els nostres fills i filles.

Penja fotos al facebook,

twitter, instagram i gmail de

les coses que vegis que cal

millorar, arreglar o canviar al

nostre poble amb el hashtag

#ercstasusannahofarem.
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i Feliç 2017


