PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) PERQUÈ L’AJUNTAMENT INFORMI AMB
CARÀCTER GENERAL SOBRE ELS CRITERIS QUE REGULEN
LES BONIFICACIONS FISCALS I LES AJUDES SOCIALS
En els darrers 10 o 15 anys ha arribat al nostre país una nova onada de nous
ciutadans i ciutadanes provinents d’altres terres. Els nous immigrants signifiquen avui
dia una part important de la nostra societat que, com tota novetat, genera debats i
discussions noves.
Ara que la crisi ha desfet la il·lusió del creixement econòmic sense fi i ha agreujat la
situació econòmica de la majoria de famílies, es produeixen també certs debats entorn
aquesta nova immigració. El debat més estes és el de la suposada situació de privilegi
de què gaudeixen aquests nous immigrants en tot allò relatiu a bonificacions fiscals i
ajudes socials concedides per les diferents administracions, inclosa la municipal.
Els comerços dels immigrants no paguen taxa de la brossa durant tres anys; els
immigrants tenen preferència a les beques de menjadors de les escoles; als
immigrants se’ls hi paguen els cotxets dels nens; etc, són alguns exemples de les
afirmacions que es produeixen sovint en aquest debat sobre la nova immigració.
Per a la CUP és alarmant l’elevat grau de mentides, falsos rumors, mitges veritats i
invencions que tot sovint s’empren en aquests debats, sempre orientades a laminar la
universalitat de l’administració i donar arguments per a actituds bel·ligerants amb la
nova immigració, tot sovint sense dades contrastables.
Atès que aquest debat social està quallant en la societat a base de falsos rumors
davant el silenci de l’administració, creiem convenient que aquesta, amb la màxima
unitat dels seus representants polítics, es pronuncií de forma informativa per deixar
clar quins són els criteris que mouen les bonificacions fiscals i les ajudes socials i
contribuir, així, a desmentir falsos rumors.

PREC:

1-Que es faci públic, a través dels mitjans i la pagina web de l’Ajuntament, en la
forma i temps que cregui convenient, un aclariment amb dades precises i clarificadores
per explicar els criteris sobre els quals l'Ajuntament concedeix bonificacions fiscals o
ajudes socials a certs ciutadans, que serveixi alhora per recordar als ciutadans les
línies d’ajuts i bonificacions que l’administració local posa a disposició dels ciutadans.
2-Que la regidoria de convivència i immigració faci públiques les línies d’actuació
marcades per aquesta legislatura i justifiqui la seva existència.
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