
Per què l’ENTESA PER SABADELL

s’oposa a la Taxa de residus

 

PERQUÈ AQUEST NOU TRIBUT RESPON A CRITERIS ECONÒMICS I AUGMENTA
LA PRESSIÓ FISCAL SOBRE LES FAMÍLIES
L’Ajuntament vol recaptar més diners, en altres motius per recuperar els ingressos de la
part que no cobra de l’IAE, aplicant un nou impost, sense donar solucions vàlides al
problema de l’increment de residus a la nostra ciutat.

PERQUÈ AMB ELS INGRESSOS D’ALTRES IMPOSTOS COM L’IBI L’AJUNTAMENT
JA COBRA PER AFRONTAR LES DESPESES DELS SERVEIS MUNICIPALS
La neteja viària o l’enllumenat públic també són serveis municipals, sense que per això
se’ns lliuri un rebut específic. Cal més transparència al presentar els comptes del
reciclatge. Els diners obtinguts han de revertir en la millora del sistema actual de
recollida, transport i tractament de residus.

PERQUÈ JA PAGUEM PEL RECICLATGE DELS ENVASOS
Quan comprem qualsevol envàs o embolcall no retornable paguem un cànon per finançar
el seu reciclatge, valoració i eliminació, que recapten les societats anònimes Ecoembes i
Ecovidrio. Aquestes empreses cobren per cada envàs venut però tan sols abonen als
ajuntaments una quantitat irrisòria pels envasos recollits en els contenidors de
reciclatge, amb la passivitat de l’Administració.

PERQUÈ LA NOVA TAXA S’HA APLICAT DE FORMA UNILATERAL PEL GOVERN
MUNICIPAL
La nova taxa de residus s’ha aprovat (amb els vots del PSC, CiU, ICV-EUiA i ERC) al
marge de cap debat previ a nivell polític i sense arribar a un consens amb els agents
socials i econòmics de la nostra ciutat, fet que ha provocat una situació conflictiva entre
diferents sectors veïnals, entitats i l’equip de govern municipal.

PERQUÈ EL PROCÉS SEGUIT PER L’AJUNTAMENT ÉS DEL TOT
CONTRADICTORI
Primer imposa una nova taxa excessiva, després en subvenciona una part i finalment
anuncia la congelació dels impostos municipals per l’any 2005. Si el problema era
econòmic aquestes contradiccions no afavoreixen la seva solució i fan dubtar de la
necessitat real de la nova taxa.

PERQUÈ ELS CRITERIS PER FIXAR L’IMPORT DE LA TAXA SÓN ERRONIS l LES
MESURES PER ACOLLIR-SE A LES BONIFICACIONS TOTALMENT ARBITRÀRIES
Els criteris seguits a l’hora de fixar els mínims tributaris són incorrectes, ja que es parteix
del valor cadastral dels habitatges i no pas de la quantitat de residus originats. Les
mesures per bonificar la taxa són injustes i discriminatòries. No hi ha una escala de valoració
justa del reciclatge realitzat per cada família.
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L’ENTESA PER SABADELL PROPOSA
IMPULSAR UNA CAMPANYA D’INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ
Hem estat molt informats de les modalitats de pagament de la nova taxa i poc sobre la
necessitat de reciclar adequadament. Això no afavoreix la cultura del reciclatge i el
respecte pel medi ambient. Els ciutadans som molt més que simples contribuents.

FACILITAR EL PROCÉS DE RECICLATGE AMB MESURES A L’ABAST DE
TOTHOM
Facilitar les coses i no pas complicar-les ha de ser un dels objectius del govern
municipal. S’ha d’afavorir de manera positiva el reciclatge dels diferents tipus de residus,
amb mesures concretes a nivell pràctic i afavorint el consum sostenible de productes
envasats.

ARRIBAR A UNS ACORDS GLOBALS DE CIUTAT PER REDUIR L’EXCÉS DE
RESIDUS
És responsabilitat de tothom reduir la quantitat de deixalles originades i l’impacte
ambiental ocasionat. Cal la col·laboració de tots els implicats: el sector industrial, els
comerços, els consumidors i la pròpia Administració. Cal millorar els nivells de
cooperació amb les empreses i organitzacions dedicades a la recollida i reutilització de
materials domèstics.

ACONSEGUIR MÉS PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ DE LA RESTA
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
La Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el propi Estat han d’augmentar
la seva aportació econòmica als Ajuntaments per tal de garantir el bon funcionament
dels serveis municipals, ja que també paguem els impostos a aquestes administracions
(IRPF, IVA, cànon de les benzines...).

RETIRAR L’ACTUAL TAXA DE RESIDUS I DIALOGAR
És necessari arribar a un acord amb els agents socials i econòmics de la ciutat per
trobar una solució a l’increment del cost de recollida, transport i tractament de residus,
però sense fer pagar als mateixos de sempre: els ciutadans i ciutadanes, que ja
contribueixen a mantenir els diferents serveis amb els seus impostos i tributs.

NO A LA NOVA TAXA DE RESIDUS

SÍ AL CIVISME I AL RECICLATGE
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