O PP SUBE UN 60% O RECIBO DA
CONTRIBUCIÓN, TANTO DA VILA
COMO DO RURAL
Esta subida da contribución que fai o PP é unha inxustiza e
unha traizón ao pobo da Estrada
En 1997, o daquela alcalde do Partido
Popular, Ramón Campos, aprobou unha
ponencia de valores chea de erros, o que
supuxo
unha
sobrevaloración
xeneralizara dos inmobles da Estrada,
coa conseguinte suba do recibo da
contribución.
En 2004 os veciños e veciñas da
Estrada,
logo
de
continuas
reclamacións ao goberno municipal,
e ante a falta de resposta por parte
do PP, deciden pecharse no concello
contando co BNG como único apoio político.
O PSOE, daquela tamén na oposición, no canto de poñerse de parte dos veciños e
veciñas, púxose do lado do PP apoiándoo en todo momento.
Durante os 49 días que durou o peche, os veciños
demandaron unha solución á desmesurada
valoración catastral dos seus inmobles con diversos
actos reivindicativos e manifestacións, que
contaron cun importante apoio popular.
En febreiro de 2004, cos únicos votos
favorábeis
do
BNG,
apróbase
unha
bonificación do 37,5% nos recibos do IBI até
que houbera unha nova ponencia de valores,
o que non será posíbel mentres non se aprobe o PXOM.
Desde 2004 até 2011 os veciños e veciñas da Estrada viron bonificado o
recibo da contribución urbana, non só grazas ao BNG, senón aos centos de
veciñas e veciños que loitaron polos intereses colectivos do pobo da
Estrada.

O 13 de outubro de 2011 o PP
elimina estas bonificacións tanto no
rural como na vila, o que na práctica
supón unha suba do recibo da
contribución dun 60%.
Para o BNG esta é unha situación
inxusta, xa que, nestes intres de crise
económica afectará especialmente aos
colectivos máis vulnerábeis (parad@s,
pensionistas,
etc).
Mais
tamén
consideramos que o PP traizoou aos
veciños da Estrada, porque, por unha
banda
non
se
corrixiron
as
circunstancias
que
motivaron
a
aprobación destas bonificacións, é dicir, a sobrevaloración xeneralizara dos
inmobles da Estrada, tal e como figura nun informe de 2007 encargado polo
goberno municipal.
Mais o PP tamén traizoou aos veciños e veciñas da Estrada porque no seu
programa electoral de ciencia ficción, non viña en ningunha das súas
follas que ía a subir o recibo da contribución.
O BNG, coherente coa súa traxectoria política, opúxose a esta subida de
impostos, votando NON á eliminación desta bonificación, mentres non se
aprobe unha nova ponencia de valores; mais tamén presentou unha alegación a
esta ordenanza municipal, instando á respectar o acordo plenario de febreiro de
2004.

COMPARACIÓN DO RECIBO DE 2011 A RESPECTO DE 2012
Tipo de inmoble

Recibo de 2011

Coa suba do 60%

31,00 €

49,60 €

Baixo comercial

130,26 €

208,42 €

Piso Avda. Pontevedra

100,93 €

161,49 €

Piso R/ Calvo Sotelo

630,00 €

1.008,00 €

Casa R/Fernando Conde

250,00 €

400,00 €

Casa do rural

