13.- Aprovació inicial de les bases que regulen l'atorgament d'ajuts sobre la quota de
l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica
per a l'exercici 2016.
En aquest cas, el nostre grup ha presentat 8 esmenes a la proposta del govern.
Com en el cas anterior, la voluntat del nostre grup no és qüestionar al 100% la proposta del
govern, sinó proposar modificacions parcials de la mateixa.
Les modificacions més importants tenen com a objectius els següents: El primer, augmentar el
nombre de persones beneficiàries dels ajuts per al pagament de l’IBI; el segon, augmentar
l’import màxim de l’ajut que es pugui aconseguir; el tercer, proposar per a les famílies
monoparentals un millor tractament a l’hora de determinar els ingressos que les podrien deixar
excloses.
Per aconseguir augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts, l’esmena núm. 2
proposa augmentar el sostre del valor cadastral de l’habitatge per al qual es sol·licita l’ajut fins
als 60.000 €, front als 50.000 € que proposa el govern i l’esmena núm. 3 proposa augmentar el
nivell d’ingressos familiars i, a més, fer-ho en funció del nombre de membres de la unitat
familiar. És en aquesta mateixa esmena núm. 3 que proposem el tractament diferencials per a
les famílies monoparentals.
Per aconseguir augmentar l’import màxim de l’ajut que es pugui aconseguir proposem, amb
l’esmena núm. 4, que el % sobre la quota de l’impost que s’apliqui per determinar la quantia de
l’ajut sigui del 60%, i no del 50% com proposa el govern i, també, que l’import màxim de l’ajut
que es pugui atorgar sigui de 350 €, en lloc dels 200 € que figura a la proposta del govern.
L’esmena núm. 1, com en el punt anterior, proposa que no siguin excloses dels ajuts les
persones que tinguin deutes amb l’Ajuntament en uns supòsits molt determinats.
L’esmena núm. 7, proposa que qui decideixi sobre l’atorgament dels ajuts sigui el Ple de
l’Ajuntament i no la Junta de Govern Local.
L’esmena núm. 8 proposa suprimir el paràgraf de l’art. 10 que estableix com a causa per perdre
el dret a rebre l’ajut el fet de haver pagat l’impost fora del període voluntari
I, finalment, l’esmena 6 proposa afegir les famílies monoparentals a l’apartat que preveu la
documentació a aportar.
Explicació de vot:
El nostre grup votarà a favor de la proposta final. Una proposta que ha estat modificada per
l’acceptació per part del govern de les nostres esmenes més significatives. Aquelles que faran
possible augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts, en augmentar el sostre del
valor cadastral dels habitatges i el nivell de renda de les famílies sol·licitants, i, també,
augmentar l’import dels ajuts concedits a cada família beneficiària, que podran arribar als 350
€, molt per damunt dels 200 € que contemplava la proposta inicial del govern.
Volem agrair que, si no recordo malament, per primera vegada en aquest mandat i per primera
vegada en molt temps de l’anterior mandat amb un govern semblant, s’hagi acceptat una
proposta del nostre grup. Una proposta que, com moltes altres que hem fet en tot aquest temps
i que han estat rebutjades, no va en contra de la proposta del govern sinó que únicament té
com objectiu millorar-la per, com a conseqüència, millorar els resultats de la seva aplicació als
nostres veïns i veïnes.
Esperem que aquesta actitud no sigui flor d’un dia i, com hem fet en reiterades ocasions, ens
oferim a treballar conjuntament amb el govern aquestes i altres propostes en les que podem
tenir un elevat nombre de coincidències.

