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Comentaris veïnals als pressupostos municipals 2017
Revisats pressupost i esmenes, escoltats en les reunions els grups de
l’Ajuntament, informades les AV,
hem opinat al ple, i ara a la revista
La Paeria:
1.- Pressupostos participatius, 1 milió €. Les associacions veïnals som
el millor agent per vehicular la veu
i les preferències dels ciutadans,
sabem el que necessiten els barris
i l’Horta. Els partits tenen l’oportunitat d’encetar una fórmula consensuada escoltant directament el
poble. La Democràcia participativa
té maneres i estratègies ja experimentades en altres indrets, l’11è
Congrés Mundial ens en va aportar
algunes de molt interessants. La revisió del Reglament de participació
és l’oportunitat per empoderar de
manera efectiva les entitats veïnals.
2.- Plans de barri. Noguerola-Avinguda del Segre i Centre Històric entren el 2017, bona notícia, esperem
extensió progressiva als altres barris.

Toni Baró

Cal cuidar i ajudar els nuclis envellits
dels altres barris de la ciutat, anar
més enllà d’ajudes a la rehabilitació
d’edificis, amb la millora de tots els
aspectes que influeixen en la nostra
qualitat de vida, amb criteri social.
3.- Rebaixa IBI 2%, pagar menys ens
sembla bé, sempre que no impliqui

retallades en els serveis que ara per
ara ofereix l’Ajuntament, estarem
vigilants. L’ampliació als jubilats de
l’Horta del 10% corregeix un greuge, demanem que es compleixi el
compromís que l’IBI derivat de la
regularització cadastral “catastrazo”
sigui el mínim possible per no castigar més la renda pagesa.
4.- Horta, increment partida per a
l’arranjament de camins i senyalització, aplaudim la mesura i esperem
que esdevingui tendència.
5.- 500.000 € per a un paquet de
mesures socials, positiu, ara cal filar
molt prim a qui i com s’ajuda per
optimitzar i no malbaratar recursos.
6.- Ajuts directes emprenedoria en
lloc de microcrèdits, pot animar
persones, especialment joves, a engegar projectes empresarials que
renovin el teixit empresarial i creïn
ocupació.
7.- Aigua i clavegueram. Es pagarà
amb una partida de 2,5 M € a càrrec

del pressupost, ens preocupa, la càrrega impositiva recau sobre tots els
contribuents per igual. Emplacem
tots els grups polítics que consensuïn amb rigorositat, justícia i visió de
futur un sistema que s’orienti amb
Progressivitat i Criteri Social, les famílies no som empreses, qui més
gasta i embruta que pagui més.
Evitant la manca de servei als més
desafavorits. Ha de contenir un Pla
d’Inversions per a la renovació de
clavegueram i reforç de canonades.
8.- La conversió del 60% de les
subvencions que rebem en nominatives ajudarà el moviment veïnal
per exercir el voluntariat social que
ens correspon en lloc d’esmenar
esforços en la gestió i la justificació
administrativa, és un bon primer
pas que haurà d’anar acompanyat
d’una simplificació dels tràmits, així
podrem continuar treballant per la
millora de la convivència i la qualitat
de vida dels conveïns de Lleida. •••

Pacte Social per a la Ciutadania

Fiscalitat i democràcia

La política fiscal constitueix un fonament
bàsic en l’estructura del sistema democràtic. La cohesió i el progrés social van de
bracet amb un serveis universals i de qualitat en àmbits com la sanitat, l’educació i
la protecció social, els pressupostos dels
quals, evidentment, venen de la factura
fiscal. Una factura lliurada a càrrec de tots i
que tots hem d’atendre des de l’equitat i la
responsabilitat.
Els fets, però, ens demostren que no s’aplica el principi democràtic contributiu de
pagar més qui més té. Els mecanismes
d’elusió fiscal són una forma legal d’evasió fiscal i, contràriament al relat dels seus
beneficiaris, no és cert que la globalització
impossibiliti posar fi a aquestes pràctiques. Com gairebé totes les coses es tracta d’una qüestió de voluntat política, Ara
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bé, cal assenyalar qui és que aposta per la
continuïtat dels circuits per on circula impunement l’elusió fiscal. Els promotors són
les grans companyies transnacionals i els
grups de pressió de persones amb grans
fortunes, i els seus garants les legislacions
que ho permeten i emparen. D’altra banda, poderosos mitjans creadors d’opinió
banalitzen aquestes pràctiques i al mateix
temps titllen d’injusta la fiscalitat democràtica, que eludeixen, en un mantra que
persegueix la desobediència fiscal de la
majoria dels contribuents, precisament
d’aquells que compleixen amb la seves
obligacions i possibiliten una societat més
justa.
Un cop més la desinformació i la informació esbiaixada dificulten la comprensió de
les polítiques fiscals. I un cop més al capdavant d’aquesta estratègia hi trobem els
mateixos grups d’interès que van engegar
una revolució legislativa contra la majoria
social donant per amortitzat l’statu quo
social sorgit de la Segona Guerra Mundial.

Els escàndols de corrupció política i d’elusió
i evasió fiscal són a l’ordre del dia i la seva
conseqüència directa és l’eixamplament
de la desigualtat i la perpetuació dels privilegis d’una minoria. La crisi del 2008 ha
evidenciat aquestes pràctiques i ha aprofundit la desigualtat. La ciutadania reclama actuacions i respostes concretes per
posar fi a la impunitat d’aquests grups i el
bastiment d’un ordre just. De moment els
diferents governs diuen prendre’n nota i,
tímidament, fan algun pas sense entrar al
fons de la qüestió.
La ciutadania, la majoria fiscal, hem de ser
més exigents a l’hora de demanar transparència i justícia fiscal. I també més exigents
amb nosaltres mateixos quan decidim qui
ha de dur el timó de les responsabilitats
polítiques. Els tramposos fiscals aspiren a la
societat postdemocràtica, on la democràcia no sigui més que una aparença. Nosaltres no els hauríem de facilitar el camí. Sense una fiscalitat justa la democràcia és pura
impostura. •••

Desembre de 2016 •

Publicitat

Ajuntament de Lleida • La Paeria

23

