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El govern del PP deixa a
l’ajuntament d’Altafulla sense
possibilitat de contractar aturats
El govern de dretes del president Mariano Rajoy s’ha estrenat amb un decret Amb l’excusa de la crisi, el que es busca és la baixada de salaris, les pensions,
llei de mesures d’ajust pressupostari molt dures que, segons s’ha confirmat, l’aprimament del sector públic i conseqüentment la pèrdua dels drets que
responen a un desviament del dèficit generat per les Comunitats Autònomes, durant desenes d’anys van conquerir les generacions anteriors. Tot apunta
governades quasi totes pel Partit Popular. Aquestes mesures, que han tingut que per aquest camí els nostres fills tindran pitjors expectatives socials i
el suport parlamentari de Convergència i Unió, atempten contra l’autonomia econòmiques que les que hem gaudit nosaltres.
municipal i eleven els impostos a les rendes del treball, contràriament al que A Altafulla som doblement penalitzats ja que ens trobem davant d’un cas, quasi
únic. La capacitat econòmica de l’ajuntament és suficientment sòlida com per
durant anys ens han venut com contrari al creixement.
Entre les mesures que afecten directament a Altafulla hi ha la impossibilitat suportar la despesa de noves contractacions temporals i el govern d’AA i SI ja ho
que l’Ajuntament pugui fer noves contractacions: ni substitucions per tenia pressupostat. Per tant ara s’hauria de gastar en altres conceptes diferents
baixes, ni per jubilació, ni tan sols els contractes de reforç, tan necessaris al foment de l’ocupació, però de ben segur s’intentarà trobar altres solucions ja
en un poble com el nostre que triplica la seva població als estius. Aquesta que la voluntat de donar servei, qualitat de vida i ser motor econòmic i de cohesió
directriu que té comptadíssimes excepcions, pel que fa referència a personal social no es vegi malmesa per un decret que castiga a tots els ajuntaments
d’emergències, suposa que la política posada en marxa per l’actual govern siguin quines siguin les seves finances. Aquesta situació penalitza als que ho
municipal encapçalat per Fèlix Alonso, de contractar aturats/des de la han fet bé i a partir d’ara hauran de trobar formules imaginatives per fer la
població per tal de donar un millor servei a la població i lluitar contra l’atur política que emana dels seus programes electorals recolzats majoritàriament
no es pugui realitzar. Per tant, desgraciadament, les contractacions previstes per la ciutadania d’Altafulla i no com altres que han dit una cosa durant la
campanya i ara fan una altra.
s’han hagut d’ajornar per veure de quina manera es
Altafulla té un superàvit des del 2008. El seu
poden continuar fent sense entrar en contradicció
endeutament és molt petit comparat amb el de la
amb les mesures que, paradoxalment, es diu que
majoria de les poblacions. Paga als proveïdors
fomentaran l’ocupació.
entre 30 i 45 dies vista. No pressuposta les
Aquestes polítiques restrictives, ja iniciades
subvencions, no contrau noves pòlisses de crèdit
pel PSOE, i a Catalunya per CiU, ara amb més
i ha baixat en els dos darrers anys un 12% el
entusiasme pel senyor Rajoy, estan fetes al dictat
seu coeficient de la quota de l’IBI. Ha generat
dels mercats i de la senyora Merckel. No donen
ocupació a diferència del sector privat que, com
cap resultat positiu i en canvi ens deixen a un
el turístic que al 2010 malgrat tenir un superàvit
pas de la temuda recessió. L’atur no fa més que
Diumenge 29 de gener a les 8:30h del matí
a Espanya del 8,1% només va crear un 0,9%
incrementar-se, les petites i mitjanes empreses
de nova ocupació. A Altafulla els ingressos per
no tenen accés al crèdit i la major part de la
activitats econòmiques només suposen un 1% del
ciutadania ha vist com el seu poder adquisitiu
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1a MARXA
CASTELLS

l’Ajuntament d’Altafulla organitza la
I MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ.

La prova tindrà lloc el proper diumenge 29 de gener, unint en
una caminada no competitiva els castells d’Altafulla, Ferran,
la Riera (Castellot), el Catllar i Tamarit. Tot el recorregut tindrà
com a eix central la llera del riu Gaià, i un dels punts de pas
serà la desembocadura del riu. La sortida dels participants
es donarà a les 8’30 h. del matí del dia 29 i tindran un marge
de set hores i mitja per completar els 24 Km. de que consta
el recorregut. Els i les participants disposaran d’un temps

3LUJH(YHUHÇO[[W!^^^ÅPJRYJVTWOV[VZ '5^P[O   

del Baix Gaià

Inscripcions:HS^LIKLS»(Q\U[HTLU[
K»(S[HM\SSH!www.altafulla.cat
PHS^LIKL([OSL[PJL]LU[Z!
www.athleticevents.net.
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mínim i un de màxim per a passar pels diferents controls.
Així està calculat que els controls de pas s’obrin per als
participants que portin una velocitat mitjana aproximada de
8Km/h. i es tanquin una vegada ho hagin fet els que portin
un ritme de 3’5Km/h. Al final del recorregut tots i totes les
participants podran gaudir d’una calçotada popular. Les
inscripcions tindran un cost de 16€ per participant i es faran
via telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament
d’Altafulla i d’Athleticevents.net, i presencialment a la
Gelateria La Perla fins el dijous dia 26 de gener.
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La Generalitat ha ajornat
‘sine die ‘el pagament
de les subvencions
Els principals deutes que tenim
a 31-12-2011 amb la Generalitat són:

- 174.400,00€

Curs 2010/2011 jardí infància (finalitzat a 30-06-11)

- 63.480,00€

Curs 2010/2011 escola de música (finalitzat a 30-06-11)

- 327.163,00€

Obres PUOSC anualitat 2011. Pagat íntegrament al proveïdor

TOTAL PENDENT:

En una entrevista a l’emissora Rac1, el
conseller Mas-Colell ha assegurat que
“tot el que s’ha de pagar es pagarà”. Però
no se sap quan. “En aquests moments no
es poden fer previsions de pagament”.
Els municipis alerten d’una segona conseqüència a mig termini: una nova pujada
de taxes escolars, això implicaria una sobrecàrrega econòmica per a les famílies.
La Diputació de Barcelona ja va alertar

565.043,00€

Les retallades vénen de l’estiu
L’impagament ha creat angoixa en els
municipis i tensions en les seves tresoreries. Però el que més els preocupa és
que la Generalitat torni a retallar la seva
aportació a les llars d’infants i escoles de
música i art, tal com va fer el passat estiu.
Llavors, la Generalitat va passar de pagar
1.800 euros per curs i alumne de les escoles bressol municipals a abonar 1.600

Els ens locals es queixen de l’impagament de 112 milions d’euros
en concepte de subvenció per costejar
les llars d’infants de 0 a 3 anys i les escoles de música i art
que les escoles bressol es podrien encarir fins a un 40% en els propers anys. “No
es poden sostenir per més temps uns serveis a un preu tan reduït”, ha afegit l’Associació Catalana de Municipis (AMC), però
demanar més esforç a les famílies, alerta
l’altra entitat local, pot desembocar en
la pèrdua d’escolars o en impagaments,
cosa que posaria al límit de l’abisme el
sistema de guarderies públiques.

euros, un 11% menys. En el cas de les
escoles artístiques la reducció va ser del
23%, passant dels 600 euros que es rebien als 460 euros. En total, dels 114 milions que va destinar al conjunt del país el
Govern català a aquests estudis el 2010,
es va passar a 112 milions.
Aquests estudis no obligatoris es financen
gairebé a parts iguals entre la Generalitat, els diferents ajuntaments i les famílies

dels menors. El problema que va haver d’afrontar
el món local és que la retallada es va fer sobre el
curs vençut, el corresponent a 2010-11, cosa que
va obligar als consistoris a haver de fer malabarismes per quadrar els seus comptes i cobrir la retallada de la Generalitat. Alguns ajuntaments, com
Altafulla, van decidir repartir l’impacte d’aquesta
tisorada entre les famílies i el municipi.

Des del 16 de gener l’autobús nº 9 arriba a Altafulla
El horaris. Feiners
Sortides Aiguamolls
del Gaià (Altafulla)
16:04
07:21
07:51
16:50
08:22
17:36
09:26
18:40
10:06
19:28
11:23
20:11
12:10
20:55
13:00
21:34
13:48
14:33
15:19

http://emtanemambtu.cat/detalldelineas

Arribades a Pere Martell
(Tarragona)
16:38
07:52
08:23
17:20
08:58
18:06
09:59
19:10
10:39
19:57
11:56
20:40
12:41
21:21
13:37
22:00
14:21
15:07
15:53

Sortides Pere Martell
(Tarragona)
06:38
16:01
07:32
16:46
08:33
17:48
09:13
18:34
10:30
19:19
11:17
20:05
12:04
20:48
12:53
21:30
13:42
14:30
15:15

Arribades Aiguamolls
del Gaià (Altafulla)
07:05
16:31
08:03
17:17
09:07
18:21
09:47
19:09
11:04
19:52
11:49
20:38
12:41
21:18
13:29
21:59
14:14
15:00
15:45

Dissabtes Aiguamolls
del Gaià (Altafulla)

Diumenges Aiguamolls
del Gaià (Altafulla)

sortides

arribades

sortides

arribades

08:05
10:03
11:37
13:13
14:45
16:17
18:11
19:45
21:11
22:27

08:24
10:21
11:55
13:31
15:03
16:35
18:29
20:04
21:27

08:00
09:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:09
19:41
21:09
22:24

08:24
10:21
11:55
13:30
15:02
16:35
18:28
20:04
21:27

