O PP DIXO QUE NON
SUBIRÍA OS IMPOSTOS

E sen embargo ...
SUBÍU A CONTRIBUCIÓN:
Este ano o recibo da contribución multiplícase por dous a respecto de 2011, porque, por
unha banda, o alcalde José López e os seus concelleiros eliminaron a bonificación do IBI do
37,5% aprobada en solitario polo BNG en 2004, que paliaba en parte a subrevaloración catastral
dos inmobles na Estrada. O BNG opúxose a esta medida adoptada polo goberno municipal do
PP, porque ía repercutir gravemente nos petos dos veciñ@s. E por outra banda, o goberno de
Mariano Rajoy subiu o tipo impositivo do IBI para este ano e para o que vén. Estas dúas
medidas aprobadas polo goberno municipal e o goberno central, ambos en mans do PP, deu
como resultado que a contribución se duplique este ano e o vindeiro pagaremos un 140%
máis a respecto de 2011.

SUBÍU O IVE:
Este é seguramente un dos impostos máis inxustos, xa que repercute en tod@s os petos
independentemente da renda de cada quen. Sen embargo, o goberno central de Mariano
Rajoy decidiu subir o IVE, o que incrementou o prezo de centos de produtos de primeira
necesidade. Para o BNG esta medida agravará aínda máis a crise económica e afundirá ao
pequeno comercio e ás pequenas e medianas empresas, coa conseguinte destrución de
emprego que isto supón.

SUBÍU A AUGA:
O goberno de Feijóo aprobou a Lei de augas, malia a forte conflitividade social que xerou
esta medida, en especial pola dedicida implicación do BNG en contra desta (recollemos máis de
15.000 sinaturas en toda Galiza). Esta Lei aprobada por Feijóo supón unha suba importante
no recibo da auga que consumimos.

E EN QUE GASTA O PP OS NOSOS CARTOS?:
No canto de investilos no sector produtivo aprobando e executando o PXOM (aínda
non ten data de presentación), na Cidade do Móbel, na Variante, na Autovía Santiago-A
Estrada, en solo industrial público, ... como ten demandado reiteradamente o BNG, o PP
inviste os nosos impostos en campos de fútbol, que ninguén necesita.
As eleccións galegas do 21 de outubro son un referendo ás políticas do PP.

depende que non te enganen outra vez!

De ti

