Aquest full que Alternativa us ofereix gratuïtament costa 0,20 euros. Els diners es treuen de les dietes dels seus regidors

Reflexions sobre les
ordenances municipals
Les ordenances municipals pel 2004 aprovades pel
Ple mantenen els criteris polítics dels darrers anys,
malgrat que l'entrada del PSC a l' equip de govern podia fer pensar que hi haurien canvis substancials en els
matisos de tarannà social o mediambientals. Però això
no ha succeït..
La majoria d’ordenances s’incrementen un 3%, mig punt
per sobre de l’IPC de la província de Tarragona, però
volem reflexionar sobre dues que vam VOTAR EN CONTRA i que tenen un fort ressò com són l’IBI i la taxa d’escombraries. Respecte a l’Impost de Bens Immobles, (s’incrementa el 4%), lamentem l’absència de mesures socials com la bonificació per a TOTES les famílies nombroses, la inexistència d'una bonificació del 50 %
de l'IBI per als que han adquirit habitatges socials; o que una part de l'impost anés a potenciar
l’habitatge de lloguer. Tampoc s'han recollit bonificacions de caràcter sostenible (aïllaments tèrmics, materials reciclats i reutilitzables,...). Malgrat aquestes mancances, es va incorporar, a instàncies de l’oposició,
que els habitatges buits tindran un recàrrec del
50 %, si bé no es podrà aplicar fins que la llei estableixi
la seva definició.
Sobre la taxa d'escombraries, (augmenta el 8,5%),
actualment el consistori suporta una forta despesa per
aquest servei (superarà els 300.000 euros), a més del
que implica una recollida poc selectiva. Caldria exigir al
Consell Comarcal que no es financiï mitjançant els serveis de la Deixalleria de Torredembarra i la recollida selectiva que cobra als municipis usuaris (Altafulla paga
16.000 euros). Per això defensem que el Consell hauria d’incentivar aquells municipis, les ciutadanies dels
quals siguin més sensibles al mediambient i que facin un
ús intensiu de la deixalleria i dels contenidors de selectiva. Les empreses que utilitzen les matèries reciclables
haurien d’abonar als ajuntaments uns imports per aquests
conceptes i el consistori hauria d’incentivar la recollida selectiva de brossa a través d'un pla de sensibilització, sancionant aquells ciutadans que no ho fessin.
Tampoc hem d'oblidar la situació perversa del fet que la
incineració de deixalles sigui molt més barata que el reciclatge. La única solució passa per que totes les administracions incentivin l’hàbit de la recollida selectiva i el
seu reciclatge per poder fer front a la desigualtat davant la incineració.
Sense voluntat de solucionar aquesta perversitat , pot
ser que es millori l'estètica o fins i tot "l’eficàcia" de la recollida de brossa a través dels coneguts contenidors soterrats, però en el fons hi haurà un greu problema per
resoldre, la incineració per davant el reciclatge. I sense
polítiques encaminades a abordar el problema d’arrel: la
necessitat de reduir la ingent generació de residus.
Robert Aceña
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L’alcalde d’Altafulla té tot el dret
a signar un manifest de suport a
Maragall. El que és ben curiós és
que precisament va ser ell la
persona que demanava el vot
durant la campanya electoral
vanagloriant-se de ser l’únic
alcaldable "independent".
També és ben curiós que algunes
propostes de l’Alternativa siguin
després "vampiritzades" pel govern. És
el cas del conveni per la utilització de
les instal·lacions del Club Marítim. Ens
agradaria, però, que l’acord no es
limités només a l’Esplai. Ens plantegem
demanar dret de "copyrigth" per les
nostres idees si bé el més important és
que aquestes s’acabin aplicant, fins i tot
encara que les presenti el Partit
Popular, que acaba de recuperar un
dels nostres lemes de campanya
"Horts per a jubilats". Una proposta del
regidor del PP que cediria
‘amablement’ uns terrenys de 1.225
metres quadrats.

Alternativa

"territori històric" al senyor alcalde se
li ha fet petit el "Baix Gaià" i ara ja vol
la capitalitat d’un virtual "Tarragonès
Nord" . Serà per aquest motiu que
"Altafulla Ràdio" va
renunciant mica en
mica al Baix Gaià en el
seu lema per ser
l’emissora de la nova
subcomarca?
Amb les pluges les
piscines han crescut
com a bolets. Però
cap és la piscina
coberta municipal
promesa per AUPA en
la campanya electoral,
o potser sí? Podria
ser una de privada?
Què es deu estar
construint en el gran forat de la
plaça Catalunya? Permís no n’hi ha,
però la manca d’aquest tràmit
aturaria la iniciativa privada?

On són els 1.700 exemplars del
número 19 de la "Plaça del Pou"?
Encara que la revista segueixi
sent superficial, poc rigorosa i
sense que accepti de moment
suggeriments ni crítiques de la
ciutadania, hauria de complir el
seu compromís d’arribar a TOTS
els domicilis, ja que cada exemplar
ens costa uns 3 mil euros dels
pressupostos d’Altafulla.
Ah! Davant la incapacitat de negociar
amb Tarragona una gestió del nostre

CARTES AL FULL Aquest FULL és obert a totes les col·laboracions, queixes o suggeriments que la ciutadania d’Altafulla vulgui expressar. Només cal que enviïn
un text a l’adreça electrònica "alternativa@altafulla.tinet.org" o deixar-lo dins un sobre a nom d’Alternativa Baix Gaià a les dependències de l’Ajuntament a la
plaça del Pou, indicant pel "Full". Cal que l’extensió sigui breu o es reserva el dret de resumir el contingut i cal que s’identifiqui l’autor/a .
IMPREVISIÓ
AMB ELS AIGUATS
Per no haver de suportar les riuades al canal, s’hauria d’allargar fins
la vora de la mar i sense cobrir-lo
perquè quan el mar el taponi de
sorra, aquesta es pogués treure i
així no es provocaria el gran toll de
la Via Augusta i del seu entorn.
El canal tapat en el tram de la Via
Hercúlia és ple de brossa, plàstics i
aigües brutes que només fan que
criar mosquits i quan plou tot arriba
al mar. Es mereix la bandera blava?
Enviarem aquestes fotografies als
organismes de medi ambient i a la
premsa tots els dies que plogui una
mica, fins que es dignin a resoldre
aquests problemes, ja que a l’últim
ple no extraordinari es va conside-

rar que eren obres prioritàries algunes que no són tan urgents com
aquesta. Altafulla es manté gràcies
a la platja i sembla que l’Ajuntament no ho tingui en consideració.
Veïns afectats

"SOLUCIONS JA"
L’ajuntament quan plou molt (com
a la foto), no es digna a netejar el
fang ni les escombraries que deixa
l’aigua, havent de fer-ho els veïns.
Són molts anys de patiment per la
mala planificació de les clavegueres i les rasants dels carrers. Per
això els veïns afectats demanem
amb urgència "SOLUCIONS JA".
Salvador López Ruiz

SESSIÓ CONTÍNUA
EN L’ENGANY
DELS CINEMES

La Plaça del Pou ha tornat a les
dades errònies publicades en la
campanya electoral quan assegurava que ja s’havia posat la primera pedra del centre lúdic de Les
Bruixes. Cinc mesos després tornen a anunciar l’inici de les obres,
però incloent unes dades falses
com les que es preveu l’accés directe a la N-340, un aparcament
subterrani i unes dimensions que
no coincideixen amb el projecte
aprovat. Malgrat les promeses de
l’alcalde Manel Ramon, el govern AUPA-PSC no ha acceptat
modificar el POUM per dibuixar el
futur accés a la N-340. Les obres
han començat en uns terrenys
que s’han inundat amb les pluges
i s’haurà de fer l’accés pel lateral
provocant que els cotxes afectin
la zona residencial. Tot són presses quan "l’amenaça" dels cinemes de Torredembarra ha quedat de moment paralitzada. L’Alternativa Baix Gaià havia presentat un recurs que hagués
permès un inici respectuós de les
obres amb un acord amb els
veïns. Del recurs només es va acceptar limitar l’impacte lumínic, la
separació de les aigües pluvials i
residuals i res més. El resultat: s’ha amagat al conjunt de la població la manca de voluntat de diàleg
amb els veïns i no s’ha informat
que aquests no han tingut més
opció que presentar un recurs
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU
al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Unes informacions que no surten a la plaça del
Pou. Per què no dona explicacions l’ajuntament?. Quina pel·lícula ens està venent?

