A Artà, 9 de febrer de 2021.
Maria Antònia Sureda Martí,

portaveu del Grup Municipal del Pi-

Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament presenta per a sotmetre a
la propera sessió plenària la següent proposta de resolució

MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS PER FER MODIFICACIONS NORMATIVES QUE
PERMETIN ALS AJUNTAMENTS REDUIR TAXES I IMPOSTS.
ANTECEDENTS
Des de l’inici de l’actual crisi sanitària i econòmica El Pi ha estat al
costat dels ciutadans, associacions i empreses els quals manifesten la
seva inquietud sobre les ajudes que s’han posat amb marxa per ser del
tot insuficients. Les ajudes directes són un import fixe per unitat
empresarial, sense tenir en compte barems tals com el volum de negoci
o el nombre de treballadors. Per a molts aquestes ajudes no són més
que retxes dins l’aigua, ja que no suposen un cop d’aire a la seva
malparada economia.
El passat 15 de gener el Govern Balear va anunciar una sèrie de
mesures per pal·liar els efectes de la crisi. Una d’elles, destinar 3,5
milions d’euros per reduir taxes municipals tals com la d’ocupació de
via pública o la de gestió de residus.
L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) diu “la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs
locals es realitzarà en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en
la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la
matèria, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament”.
Això vol dir que les ordenances fiscals no es poden interpretar de
manera contrària al que regula la LGT o el TRLRHL, doncs la seva
finalitat és el desenvolupament i l'adaptació del que es disposa en
aquests textos legals.

Aquest fet és important a l’hora d’analitzar possibles beneficis als
imposts i les taxes municipals, com poden ser les de la recollida de
fems, ja que, igual que passa amb els impostos, no es poden establir
condonacions, reduccions, bonificacions o exempcions al marge de les
normes i del procediment establert.
D’aquesta forma en les taxes per a la recollida de fems, no es podran
establir prorratejos, rebaixes, exempcions o bonificacions que no
estiguin recollides prèviament a la seva meritació a la corresponent
ordenança fiscal reguladora de la taxa.
En definitiva, hi ha d’haver canvis normatius per dotar de més
autonomia, garanties jurídiques i recursos als ajuntaments per fer
modificacions d’imposts, taxes i preus públics.
Hem de gestionar amb garanties aquesta nova realitat que se’ns ha
plantejat amb la COVID i necessitem valentia i anticipació en la presa
de decisions. Els empresaris i autònoms necessiten facilitats i liquiditat,
per això, s’han de prendre mesures per ciutadans i empreses l’àmbit
institucional. Ara més que mai hem d’estar units i no utilitzar la
situació per fer-ne una batalla política.

Per tot el que s'ha exposat, proposem al Ple d’aquest ajuntament
l'adopció del següent

ACORD

PRIMER.- El Ple de l’ajuntament d’Artà insta al Govern de l’Estat, al
Parlament Balear i al Consell de Mallorca a modificar les normes
oportunes, entre elles la Llei reguladora d’Hisendes Locals i la Llei
General Tributària per a donar autonomia i garanties als Ajuntaments
per poder fer rebaixes i /o condonacions de taxes i imposts dins l’any
2021.

