No a la modificació del POUM del sector de Can Serra!
No a l’augment d’impostos, taxes i preus públics!
El dilluns 9 de setembre es va celebrar el Ple ordinari a l’Ajuntament de Sant Gregori, i es va aprovar, amb els vots a favor
de Junts Per Sant Gregori i els vots en contra d’ERC i CUP,
una modificació del POUM del sector de Can Serra que
només permet la construcció d’habitatges unifamiliars, per
afavorir els interessos econòmics d’una empresa privada en
detriment del dret a un habitatge assequible. També s’aprovà
un augment generalitzat dels impostos, taxes i preus públics.
D’aquesta manera i entre altres impostos, l’IBI, l’IAE, l’IVTM,
la taxa d’escombraries, la taxa per al subministrament d’aigua
i el servei de llar d’infants s’incrementaran entre un 2 i un 5 %.
L’augment generalitzat d’impostos, taxes i preus públics és una
mesura presa per l’equip de govern una vegada transcorregut el
període electoral i davant la necessitat d’obtenir ingressos
per complir amb la regularització salarial dels treballadors
municipals per un import total de 220.000€, una situació que
s’ha generat fruit d’una gestió nefasta sostinguda en el temps.

Paradoxalment, i malgrat la situació, aprovant la nova
modificació del POUM s’impedeix tota possibilitat
de recaptar ingressos en concepte d’impostos, taxes i preus públics que generen els habitatges i les
famílies. Al permetre menys densitat d’habitatges, menys
contribuents hi ha. Per tant, s’encareixen els serveis de manteniment i s’ha de fer més contribució.
A aquests fets se n’hi sumen d’altres, com el recent augment del salari de l’alcalde de Sant Gregori en un 16,8
% en dos anys, i la inversió desproporcionada de 600.000€
en una instal·lació esportiva municipal.
El nostre grup municipal ja va manifestar que és inadmissible i
injust que els veïns i veïnes dels municipi de Sant Gregori
hagin de pagar les conseqüències d’una gestió deficient
i partidista havent de suportar més càrrega tributària.
Aquesta és una de les conseqüències d’una política continuista,
sense visió de futur cap al poble ni per a la gent del poble.

Sí a les bonificacions que ha proposat Esquerra Republicana
també per a famílies monoparentals i persones amb discapacitat!
Tot i l’augment de la càrrega tributària que patirem, el nostre
grup municipal ha aconseguit el que ja fa temps que estem
reivindicant: que les bonificacions en impostos, taxes i preus
públics que es preveuen per a les famílies nombroses es
prevegin per defecte també per a les famílies monoparentals
i per a les persones amb discapacitat igual o superior al 33
% (tant si és l’usuari final del servei qui pateix la discapacitat

com, si aquest és menor d’edat, qui la pateix és un dels seus
representants legals).
En qualsevol cas, els percentatges de bonificació seran els
mateixos que es preveuen per a les famílies nombroses.
Amb tot, fem avinent que seguirem defensant els drets i els
interessos de totes les persones que reclamen un Sant
Gregori per a tothom.

Moció de suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani
També en aquest Ple, i per iniciativa del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, els tres grups municipals vàrem presentar conjuntament una moció en suport a les
ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
Massa vegades aquestes organitzacions han estat criminalitzades pels governs europeus i, el que és més im-

portant, se’ls ha impedit desenvolupar aquesta tasca
humanitària que, de fet, els mateixos governs haurien
de fer.
Recordeu que ens podeu trobar a Instagram, Facebook i Twitter i, si ens voleu fer arribar la vostra opinió, també ens podeu
contactar pel correu esquerra.santgregori@gmail.com.
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