
MOCIÓ DE LA TAXA DE LA BROSSA

Na  Elisa  Genís  Cardona,  portaveu  del  Grup  Municipal  PSPV-PSOE de  Muro  de 
l’Alcoi, en nom i representació del mateix, i d’acord amb el que preveu l’art. 97.3 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament 
i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  desitja  sotmetre  a  la  consideració  del  Ple 
Municipal  la següent MOCIÓ:

ANTECEDENTS:

En  l’anterior  legislatura,  governada  pel  Bloc  Nacionalista  Valencià  en  majoria 
absoluta, en el Ple Municipal núm. 10/2007, celebrat en 18 d’octubre de 2007, es va 
imposar una ordenança fiscal reguladora de la recollida, tractament i eliminació dels 
residus sòlids urbans, en el Municipi de Muro de l’Alcoi, o siga, l’anomenada Taxa de 
la Brossa. 

En aquell mateix Ple, la nostra portaveu municipal ja va manifestar el nostre rotund 
rebuig a la imposició de la taxa, per què era totalment arbitrària, sense cap criteri clar 
d’aplicació, i totalment improcedent en aquell moment, des del punt de vista econòmic. 
Va ser més  una decisió política, per mantenir les activitats i poder desenvolupar la 
política desitjada, què una decisió tècnica. De fet, com ja expressàrem al seu dia, el 
pagament  dels  serveis  de  la  recollida  dels  residus  sòlids  urbans  es  feia  dins  del 
pagament de l’IBI (Impost de béns i immobles). Per tant, estem pagant dues vegades 
pel mateix servei. La imposició d’aquesta taxa va produir un rebuig generalitzat per 
part dels veïns de Muro, què es va expressar en una manifestació pels carrers del 
nostre poble demanant la supressió de la taxa, en aquella manifestació ja mostrarem 
el nostre recolzament a aquesta reivindicació .

Durant tota la passada legislatura, ja varem expressar la nostra preocupació per la 
gestió econòmica de l'Ajuntament,  de fet  en el  punt 59/2008,  varem presentar una 
moció on es van acordar les mesures d’austeritat en les Entitats Locals. Sempre hem 
manifestat  la  necessitat  de  la  contenció  del  gasto  i  l’aplicació  de  diversos  Plans 
d’Estalvi  i  de  Planificació  Estratègica  dels  Recursos  Humans  i  Econòmics.  Amb 
aquesta planificació s'ha d'aconseguir una millor optimització dels recursos per donar 
un millor  servei  al  ciutadà.  Tot  això  ha quedat  patent  en les  propostes del  nostre 
programa electoral per a les Eleccions Municipals, celebrades el 22 de maig 2011. Per 
tot això, una de les nostres reivindicacions ha segut la revisió i retirada de la Taxa de 
la Brossa. 

Conscients de la conjuntura econòmica actual, i  tenint en compte que no es pot 
prescindir de colp, d’un ingrés de diners tan important,  ja què es pot veure afectat el 
funcionament  normal  del  nostre  Ajuntament,  volem  proposar  al  Ple  Municipal  els 
següents 



ACORDS:

1. Per a l'any 2012 proposem una reducció del 33% de l'import total de la Taxa. 
Aquesta reducció de la taxa consisteix en aplicar un descompte del 50% per als 
Autònoms, Comerços i Empreses, fins un mínim de 45 euros, i un descompte 
del 25% per als veïns.

2. A  partir  del  2013,  buscar  recursos  i  realitzar  els  estudis  oportuns  per  a 
l’eliminació efectiva de la taxa. La reducció i eliminació de la taxa de la Brossa 
ha  d’anar  acompanyada  de  Pla  de  Reducció  del  gasto  en  la  gestió  de 
l’ajuntament,  exigint  a  l’equip  de  govern  una  planificació  estratègica  dels 
recursos econòmics i humans, d’acord amb la situació econòmica actual.

En Muro de l'Alcoi a 14 de Juliol de 2011 


