PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2013
El projecte de Pressupostos per 2013 està condicionat per la recent revisió del cadastre, la situació de crisi econòmica i
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les normatives del govern central sobre l’execució pressupostaria. Per tant aquests pressupostos que presenta el govern
municipal d’Altafulla per 2013 estan basats en l’austeritat i la contenció de la despesa corrent.
La partida global dels pressupostos és de 6.870.520,15 euros, el que representa una disminució de 48.909,28 euros (un
0,71%) respecte als de 2012, una reducció que només s’ha fet amb governs d’esquerres. La limitació del capítol 1 de personal suposa una lleugera disminució en un 1,49%, mentre que la despesa corrent només s’incrementa pel fet que el PP
ha augmentat l’IVA, en cas contrari també hagués disminuït.
Com que enlloc de poder invertir i crear llocs de feina, el govern Rajoy obliga a destinar el romanent de tresoreria al deute,
això fa que disminueixin les partides del deute públic. En les àrees es procedeix a una disminució en general del 10 per cent
a excepció de les partides socials (com salut i educació), promoció i foment de l’esport, serveis (com neteja viària i parcs
i jardins) i administració general que es congelen sense cap reducció ni increment. Seguretat i ordre públic inclou el major
percentatge d’augment que es correspon amb el descens aplicat l’any anterior i que es recupera per necessitats ineludibles
del servei. En el capítol d’inversions cal destacar que dels 160.603 euros previstos hi ha 86.247 en recursos propis, una part
destinada a renovar mobiliari, maquinaria i equips informàtics, d’altres per completar subvencions previstes com el pla de
senyalització, material per la brigada municipal o la destinada a la millora de voreres i una partida, que per segon any consecutiu, es destinarà a un projecte consensuat amb el Consell de Participació dins el procés de pressupostos participatius.

Altafulla ‘territori lliure
de desnonaments’
La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres
i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els
primers en patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “A
Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any
2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al
dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels
impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les
propietats executades pertanyen a immigrants ”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de
la crisis en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any
2012 s’han iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran
100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada
a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest
sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12 de
novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el
compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin
circumstàncies d’extrema necessitat. El Sindicat de policies estatals (SUP) ha
expressat que donarà suport jurídic als policies que es neguin a participar en
llançaments hipotecaris. Els Ajuntaments, com a Administració més propera
als ciutadans i les ciutadanes no podem restar indiferents a la injustícia social
derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat
i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries.
Per aquest motiu els grups municipals d’AA-E, S.I. IDEAL i CiU., atenent als
motius exposats, presenten al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una
suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots els
col•lectius veritablement vulnerables.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a que
aquesta suspensió es mantingui fins que no
es promulgui una nova normativa hipotecària,
d’enjudiciament civil, adaptada a la Directives
de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de
les persones físiques, que contempli entres
les mesures, la dació en pagament com una
forma d’extingir els deutes amb les entitats
bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota
una formula de lloguer social.
TERCER.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren les
següents accions:
- Sol•licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades dins de la legalitat vigent.
- Assessorar als afectats/des pels processos d’execució hipotecària.
- Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi.
Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells
productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual.
Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, al
President del Congrés dels Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de
la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d’oficines
en aquest terme municipal.

Muere a los 90 años Germán Alonso,
fundador de Alternativa Altafulla
El pasado 17 de noviembre Germán Alonso Pérez fallecía a los 90 años, Germán nos deja una vida
dedicada a la lucha por la libertad y la justicia social. Desde muy joven se integra en las JSU en Madrid
viviendo en primera persona los acontecimientos revolucionarios de los años 30 con la proclamación de
la II República y el golpe de estado de los fascistas que desembocaría en la guerra civil. Germán siempre fue un avanzado a su época y un luchador infatigable. El rehén más joven que el coronel Casado
entregó a las tropas franquistas era considerado un héroe por sus camaradas por haber aguantado las
peores de las torturas sin delatar a nadie, pasa un total de 10 años en las prisiones franquistas y al salir
se traslada a Barcelona dónde se casa con su mujer Isabel Cantorné en el que será el primer matrimonio
civil celebrado en la noche franquista (1954). ‘Quemado’ para trabajar en primera línea de la clandestinidad, sigue luchando desde diferentes frentes sindicales, de vecinos y profesionales. A finales de los 90,
ya jubilado, se traslada a Altafulla dónde se integra con rapidez participando en numerosas actividades
sociales y reivindicativas formando parte activa en la creación de ABG y Alternativa Altafulla, de las que
seria una de las personas que le da entidad legal. Germán siempre era el primero a la hora de apuntarse
a trabajar, nunca falló. El día 14, cuando resonaban las reivindicaciones sociales de la marcha del día
de la huelga general, se despedía de su familia cantando las canciones revolucionarias que durante su
larga trayectoria vital le habían acompañado. Germán la mejor forma de honrarte es seguir tu ejemplo.
¡Hasta siempre!

73,85% (2.562 votants) a Altafulla, la participació més
elevada de tota la franja costanera de Tarragona i Barcelona
De nou Altafulla es situa al capdavant de Catalunya. En
Evolució del vot a Altafulla
aquest cas en participació a la jornada electoral del 25-N,
Candidatures
2012
només superada per 2 pobles de la Costa Brava. Tot i que un
CiU q
828 (32,57%)
26% d’abstenció no és motiu de satisfacció, si que podem
ERC
p
390 (15,34%)
dir que la vida política a Altafulla ha avalat el compromís
ICV-EUiA p
306 (12,03%)
de la seva ciutadania envers a la capacitat del nostre vot per
P.P.q
296 (11,64%)
decidir el futur del país.
PSCq
275
(10,81%)
El resultat de les eleccions amb la victòria amarga de CiU
C’s p
214 (8,41%)
s’ha reflexat a Altafulla on la federació continua sent l’opció
S.I.
q
79 (3,10%)
més votada per davant d’ ERC i ICV-EUiA és per primeCUP
47 (1,84% )
ra vegada tercera força en unes eleccions no municipals. El
PSC baixa fins la cinquena posició i el Partit Popular al
quart amb el mateix nombre de vots però perd en percentatge. També cal destacar els vots obtinguts per Ciutadans i, per contra, el
SI la baixada més enllà de l’esperada.
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765 (35,88%)
162 (7,60% )
202 (9,47%)
296 (13,88%)
346 (16,23%)
87 (4,08%)
124 (5,82%)
Publicat a La vanguardia el 02-12-2012 per KAP

AA proposarà que Altafulla es
manifesti a favor de l’escola
pública, laica i catalana
Atesa la presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del
Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert.
De la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca
que l’aprovació de la LOMCE significaria un perillós retrocés en
la qualitat de l’educació, atemptant contra la cohesió social, amb
propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que
destaquem:
- Defineix l’educació, no com un dret, sinó com un factor productiu
més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb
una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els
seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les
relacionades amb l’expressió artística i musical.
- Considera l’educació infantil com una etapa assistencial i no pas
educativa.
- Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment
de la definició de continguts per part del govern central, limitant la
capacitat de que cada territori pugui fer la definició més idònia per la
seva realitat.
- Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la
tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al
nostre país. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement
internacional, sinó que els resultats, després de més de 30 anys d’aplicació,
són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu encert.
- Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els
concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació
ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un pas enrera a la
cohesió social en els barris i en el conjunt del país.
- Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats
concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants
i joves de la igualtat d’oportunitats.
- Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses
i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat.
S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en
l’espai públic que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.
- Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model
d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la
diferenciació d’itineraris i la implementaci ó de revàlides.

Fum, fum, fum...

Aquests dies cantarem junts, en família, aquesta i d’altres cançons que durant una estona ens farà recordar els éssers estimats i recuperar aquell esperit de Nadal que durant
la resta de l’any molt sovint ens oblidem. El qui escriu aquestes ratlles no és creient però
respecta molt profundament la tradició humanista de totes les religions i en especial, la
més propera, la catòlica. Feia pocs dies el filòsof Gianni Vattimo, pare del post modernisme, deia que ell era comunista perquè era cristià. Una resposta que ens hauria de
fer reflexionar un moment a tots i preguntar-nos si amb caritat i maratons és suficient.
Els valors solidaris de justícia social, d’igualtat d’oportunitats, de respecte cap a l’altre,
estan sent trepitjats per gent que ens obliguen a posar per davant de les persones el
deute, que canvien en una nit lleis que fins llavors deien intocables, com l’article 135 de
la Constitució. Que volen enfrontar comunitats amb atacs a una llengua i una cultura.
Llengües que han de servir per entendres i no per separar. Gent que vol desnonar a
famílies de casa seva, incomplint la mateixa Constitució que parla del dret a l’habitatge,
els mateixos que donen tots el milions necessaris per rescatar als especuladors i en
canvi no aporten res per complir un altre dret constitucional, el dret al treball. Gent que
darrera el fum de les seves promeses no té el foc d’una llar sinó el foc de l’enfrontament
del qual s’ho vol carregar tot, fins i tot, el que ens ha ensenyat a ser més lliures i respectuosos. Ells/es també, com tothom, es mereixen uns bons Nadals i un millor any nou, ja
que el fum de la majoria és el fum del calor del cor, el dels éssers humans
Fèlix Alonso Cantorné.
Article que es publicarà al diari MÉS TARRAGONA

Arriba la Fira de Nadal
DIVENDRES 14
17.00 a 21.00 Plaça de l’Església: FIRA DE
NADAL
18.00 Plaça del Pou: ARRIBA EL TIÓ!
DISSABTE 15
17.00 a 21.00 Plaça de l’Església: FIRA DE
NADAL
18.30 Plaça de Sant Antoni: CANTADA DE
NADALES
19.00 Era del Senyor: ENCÉN LA FLAMA!
19.30 Sala d’actes del Museu: CONFERÈNCIA SOBRE EL CÀNCER INFANTIL
DIUMENGE 16
11.00 a 14.00 Plaça de l’Església: FIRA DE
NADAL

12.30 Plaça de Sant Antoni: CONCERT SOLIDARI DE NADAL PER LA MARATÓ
19.00h fins les 20.30 : INSTITUT
D’ALTAFULLA, Jazzorquestra de l’Institut
DIVENDRES 21
18:00 Era del Senyor (Sala polivalent del
Museu d’Altafulla): TITELLES I GLOBUS
PER LA CANALLA!
DISSABTE 22
11.00 a 14.00 Plaça Martí Royo: FIRA DE
JOGUINES DE LES AMPES
11.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30 Plaça Martí
Royo: JOCS GEGANTS
19.00 Casal La Violeta: CONCERT DE L’ESCOLA DE MÚSICA

DIUMENGE 23
11.00 Carrer Cantó de la Vila: CERCAVILA
NADALENCA
12.00 Plaça del Pou: FEM CAGAR EL
GRAN TIÓ!
DIJOUS 27, DIVENDRES 28, DISSABTE 29
16.30 a 20.00 Pavelló Municipal: PARC
INFANTIL DE NADAL
DISSABTE 29
16.30 a 20.00 Casal La Violeta: PATGE
REIAL
11.00 a 18:00 Estadi Municipal: 1r TORNEIG
DE NADAL DE FUTBOL 7
DIUMENGE 30
18.30 Casal La Violeta: SOPA DE PEDRES

DIMARTS 1
00.30 Casal La Violeta: BALL DE CAP
D’ANY
13:00 Pont de Mar: PRIMER BANY DE
L’ANY
DIVENDRES 4
18.30 Carrer Sant Antoni Abad: SOPA DE
NADAL, XOCOLATADA I MÚSICA AL
CARRER!
DISSABTE 5
18.00 Via Augusta fins la Plaça del Pou:
GRAN RUA DE REIS.

