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Altafulla vota pel canvi

Moltes gràcies
Des De Alternativa Altafulla volem donar les gràcies a la ciutadania que amb
normalitat va decidir anar a votar o no i de forma majoritària recolçava la nostre
formació política.
El repte que s’ens presenta no és fàcil però tampoc ha de ser difícil si al nostre
costat està la gent. És necesari que la ciutadania participi activament en les
decisions que li afecten al seu present i al futur del
poble i dels seus fills i filles. El poble ja ens coneix,
portem més de 8 anys marcant d’una forma un altre
l’esdevenir d’Altafulla amb encerts i també alguna
errada. Som gent normal i, això si, apasionada per fer
d’Altafulla la millor possible. Res ens atura.
Ara fa 8 anys dos novells regidors, Robert Aceña i
Fèlix Alonso, entraven al consistori amb una força
inesperada 317 vots de ciutadans i ciutadanes van
fer possible aquella primera fita desprès vindrien
moltes més entre les que cal destacar la continuitat
del full informatiu que ha estat aparador de les nostres
opinions i denúncies (moltes d’elles aportades per
vosaltres).
El 2007 van per, primer cop guanyar les eleccions i en
Francesc Farré i Marisa Méndez Vigo han representat
amb la força de l’honestedat i les idees les nostres
posicions. Ara no és moment de mirar al passat sinó
d’encarar el futur amb energia renovada sabent que
l’estabilitat política esta a tocar, que la nostre empenta
i capacitat de treball es multiplacarà si fem partíceps a
la població. Al nostre ideari, el d’ara i el de fa 8 anys, hi
és la democràcia participativa com element articulador
de tota la nostre acció institucional però sobretot ciutadana. Si ens tanquem als
despatxos ens estarem equivocant, si volem tenir sempre la raó també. Només
amb un equilibri entre acció ciutadana, debat d’idees i gestió portarem a bon port
aquest vaixell en el que tothom té un paper ha jugar. De ben segur passarem
tempestes i ‘calma chicha’ però l’important és tenir ‘el ojo avizor’ per detectar els

bancs de sorra i els icebergs que apareixeran al camí.
Per començar volem explicar a la població, abans de parlar amb ningú, que la
nostre primera opció per constituir un govern de progrés i estable serà el que al
nostre entendre ens ha dictat aquets resultats: pactar amb una nova formació
que recull part d’altres, que s’han quedat en el camí. Solidaritat però sense tancar
les portes a una colaboració molt ample amb CiU ja
sigui en el govern o no. Respecte a les altres dues
formacions que al nostre parer representen l’opció
conservadora dir que, com no entenem d’altre forma,
tindran de la nostre part la mà extesa per pactar les
qüestions de poble.
Possibles pactes a banda, la nostre força té
vocació de fer allò que en el nostre programa
repetiem constanment: ‘volem un poble de
ciutadans responsables que exerceixin els seus
drets i compleixin amb el seus deures’ ‘No volem
consumidors sinó ciutadans responsables’.
L’Altafulla que ens trobem no és ni la de fa 8 anys ni
la de fa 4 anys, la nostre principal preocupació al igual
que a la resta del país és sortir de la crisi i que aquesta
no la paguin els de sempre.
Són coneixedors de les limitacions d’un ajuntament
que rep pressupostos del 13% i dona serveis per
sobre del 26% però això no ens fa oblidar que tenim
l’obligació de sortir d’aquesta crisi sense que ningú es
quedi despenjat. I, encara que per alguns sembli una
contradicció, ho farem amb una mesura ja anunciada
i que el 2012 posarem en pràctica la baixada del tipus
de l’IBI del 0,830 al 0,785 que amorteirà la pujada de l’IBI i, alhora, ens donarà
els recursos suficients per continuar fent d’Altafulla el lloc d’excel·lència que tots
desitgem. Tot això ho aconseguirem amb la vostre empenta, l’il·lusió, les idees i la
feina d’un grup que vol obrir-se a ala ciutadania per fer complir la nostre principal
promesa electoral: L’ALTERNATIVA ETS TU.
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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

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.

