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Altafulla és única. Es mereix un
equip i un alcalde de Primera.
Vota Alternativa Altafulla-Entesa

Fèlix Alonso i Cantorné,

Francesc Farré, 52 anys, casat,
periodista, redactor de Ràdio
Nacional a Tarragona, llicenciat
en Ciències de la Informació i
Història Contemporània, regidor
i ex-alcalde. Altafullenc des
de fa 17 anys i membre, entre
altres, dels Atletes d’Altafulla,
la Colla Castellera, el Centre
d’Estudis, el CineClub-Link, la
Penya Ciclista i el Consell de
Participació.

Montse Castellarnau, , 45 anys,
mare soltera per decisió pròpia,
educadora de llar d’infants,
empresària en hosteleria,
assistenta de la llar i terapeuta
de Reiki. Altafullenca des de
fa 21 anys. Coordinadora i
membre de tres comissions
del Consell de Participació
Ciutadana i delegada del Banc
de Sang i Teixits d’Altafulla

Marisa Méndez-Vigo,
62 anys, amb parella, fills i néts.
Lingüista i sociòloga urbana, és
consultora sènior i responsable
de polítiques d’igualtat en una
consultoria de Barcelona. A
Altafulla des del 1991. Regidora
d’Alternativa amb competències
d’urbanisme, medi ambient i
educació.

Lucia Sánchez-Tejerina,

Susan Carolyn Southall,

51 anys, dues filles, cap de
secció de disseny i maquetació
del diari SPORT. Llicenciat en
Geografia i Història. Ha estat
regidor, Director General de
Relacions Institucionals del
Govern de Catalunya, membre
del Consell Assessor de la
Corporació Catalana de Radio
i Televisió. Altafullenc d’elecció
i membre actiu de la Penya
Ciclista, Atletes d’Altafulla i
Link enllaç social i Cultural.

29 anys. Diplomada en
educació social i llicenciada en
Antropologia. Treballa com a
educadora social en una casa
d’acollida amb nens de 0 a 3
anys a Tarragona.

nascuda a Oxford, Anglaterra,
56 anys, casada, professora
d’anglès al Little School,
llicenciada en psicologia,
filosofia i infermeria. Altafullenca
des de fa 25 anys. Membre del
CineClub-Link, Banc del Temps
i del Consell de Participació.

SUPLENTS :
Irene Preuss, 20 anys, músic i estudiant
de Traducció i Interpretació. Va arribar
a Altafulla als sis anys i ha treballat a
diferents establiments.
Pilar Aguirre Ordoñez, 65 anys, casada,
infermera jubilada. Viu a Altafulla des
del 1995. És sòcia del CineClub-Link.
Maria Alonso Vallès,
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60 anys, metgessa del poble
durant 10 anys. Viu a Altafulla
des del 1998.
www.alt.cat

Tancament de campanya
ALTERNATIVA ets tu
Dia: divendres 20 de maig a les 20h.
Lloc: Pineda davant de la piscina municipal
Intervenen:

Montse Castellarnau (nº3 de la candidatura d’AA-Entesa)
Francesc Farré (ex alcade d’Altafulla i nº2 de la candidatura)
Fèlix Alonso (Candidat a l’alcaldia per Alternativa Altafulla)
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Jesús María Gómez García, 57 anys,
casat, pare de dos fills, llicenciat en
medicina, especialista en Medicina
Familiar i Comunitària, en exercici a La
Nou i Vespella de Gaià, i responsable
del Programa d’Ajuda al Fumador del
ABS de Torredembarra. Després de
ser membre de la junta de l’AMPA de
La Portalada en els anys 90, resideix
a Altafulla des del 2003. Ha publicat
dues novel·les i un llibre de relats.
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Guillermo Alonso i Cantorné,

Concha García-Bragado Acín,

Joan Josep Sirvent Calvera,

Luis Sánchez-Tejerina Prieto,

43 anys. Viu en parella i és
pare de dues filles. Mestre
d’Educació Primària des de fa
17 anys, actualment a l’Escola
Antoni Roig de Torredembarra.
Membre fundador de l’AMPA
Escola El Roquissar, dels Atletes
d’Altafulla, de la Penya Ciclista
Infantil i de LINK-enllaç Social
i Cultural. A més és membre
actiu de la colla de Gegants i
Nans d’Altafulla.

59 anys, casat, metge,
actualment treballant a l’Hospital
Universitari Joan XXIII de
Tarragona com a Cap de servei
d’Anatomia Patològica i com a
professor titular a la Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut
de Reus. Viu a Altafulla des de
l’any 1995 i és soci de la Penya
Ciclista d’Altafulla, del Centre
d’Estudis i del Club de Futbol.

Wladimir Martínez Leiser, 40 anys,
casat, un fill de 17 mesos. Tècnic
especialista
en
manteniment
elèctric electrònic, encarregat de la
depuradora d’aigües residuals de
Torredembarra, sindicalista de CCOO,
responsable del sector d’aigües.
Alba Riera Monteagudo, 41 anys,
casada, tècnica en turisme i
responsable de compres i planificació
del departament d’expansió d’una
multinacional de la moda.
Ferran Izquierdo Brichs, 52 anys,
doctor en Ciències Polítiques i
professor de Relacions Internacionals
a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Isabel Navarro, 53 anys, un fill,
infermera, diplomada en Puericultura

nascuda a Osca fa 60 anys,
llicenciada en Ciències
Químiques, casada, dues filles
nascudes a Altafulla, poble
on viu des de fa 30 anys.
Funcionària de l’Administració
Pública i Cap de Servei de
Gestió Tributaria de l’Agència
Estatals d’Administració
Tributària.

59 anys, casat, pare de dues
filles nascudes a Altafulla,
llicenciat en Matemàtiques,
formació en Dret Financer i
Tributari, responsable provincial
d’informàtica de l’Agència
Tributària a Tarragona, resident
a Altafulla des de 1981, ha
col·laborat amb diferents
associacions i va ser president
de l’AMPA de La Portalada.

i en Infermeria, especialista en
lesionats
medul·lars
i
UCIES,
infermera comunitària a Roda de
Barà, membre de l’Ateneu Cultural
de Dones d’Altafulla, viu a Altafulla
des del 1986.
Daniel Arrébola, 38 anys. Músic i
guitarrista del grup Alikyndoy. Membre
del col·lectiu d’artesans d’Altafulla
Victor Centelles, 44 anys, viu en parella
i té dues filles. Bomber professional i
dibuixant de còmics, ha publicat en
diversos diaris i revistes.
Germán Alonso Pérez, 88 anys, casat.
Ha estat pres polític antifeixista.
Agent Comercial jubilat. Altafullenc
des de fa onze anys i membre, entre
d’altres, de CC.OO.
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El programa d’Alternativa. 5a part (Hisenda)
Objectius:
Sostenibilitat pressupostària.
Transparència financera i gestió pressupostària participativa.
Control i disciplina pressupostària.
Eficàcia i austeritat pressupostària per a una hisenda municipal finalista.
Recursos:
Ingressos pressupostaris.
Tècnics municipals.
Programa electoral.
Consell de participació.
Pàgina web.
Actuacions:
1. Equilibri pressupostari estructural, fent que les despeses
ordinàries (personal, consums i
subministraments corrents, etc.)
quedin coberts amb els ingressos ordinaris, controlables i no
estacionals (IBI, Taxes, IVTM),
mentre que els ingressos extraordinaris o estacionals i menys
controlables (Contribucions Especials o ICIO i IIVTNU), només
puguin finançar despeses extraordinàries i inversions.
2. Lliurament de tota la documentació del projecte anual de
modificació de les Ordenances
Fiscals, així com del Projecte de
Pressupostos i de l’Execució del
Pressupost, al Consell de Participació Ciutadana, 14 dies naturals abans dels corresponents
Plenaris d’aprovació, a efectes
que aquest Consell pugui emetre i fer arribar a l’alcalde, abans
dels corresponents Plenaris,
l’oportú informe no vinculant.
3. Publicació anual de la informació completa, tant de les
Ordenances Fiscals (així com
del seu corresponent projecte
de modificació anual), com del
Projecte de Pressupostos i de
l’Execució del Pressupost, en
la pàgina web municipal, 7 dies
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naturals abans dels corresponents Plenaris d’ aprovació.
4. Publicació trimestral de
l’estat d’Execució del Pressupost en la pàgina web municipal, abans que passin 90
dies des del final del trimestre
natural corresponent.
5. Control periòdic de l’execució pressupostària per a
què, en cap cas, les possibles
desviacions siguin superiors
al 15% de les quantitats pressupostades.
6. Foment dels ingressos extraordinaris basats en activitats econòmiques sostenibles.
7. Revisió Cadastral que possibiliti uns valors més equilibrats, disminuint el nombre
de zones de valor i l’amplitud
del ventall de preus. Revisió
de la base de dades cadastrals, adequant aquestes a la
realitat i fent sorgir noves unitats. Limitació de l’increment
anual de l’import de mitjana
estimat del rebut de l’IBI, de
manera que no superi en més
de 5 punts percentuals a l’índex de la inflació interanual
corresponent.
8. Estudi d’iniciatives pressupostàries que beneficiïn les
activitats econòmiques que
generin ocupació o que desincentivin la tinença de béns
immobles sense utilitzar.
9. Austeritat general en la despesa, amb exclusiva prioritat
per a les despeses socialment
més necessàries pel seu contingut (educació, salut, …) o
pels seus destinataris (gent
gran, joves, aturats, …)
10. Exigència d’un nou model de finançament local, amb
participació en els impostos
estatals i autonòmics, en el
qual s’aconsegueixi la necessària redefinició de l’IBI de
manera que aquest mantingui
la seva capacitat recaptatòria
i el seu valor censal i de mesura del consum de serveis
municipals, però sense el seu
actual caràcter inflacionista.

