El Partit Popular puja a Altafulla
l‘impost de l’IBI que el govern
municipal havia baixat
Poques setmanes ha durat la sa- Partit Popular a Altafulla va votar
tisfacció del govern municipal (AA- en contra de les ordenances fiscals
SI-CIU) per poder congelar taxes (que congela taxes i impostos) i dels
i baixar el principal impost com és pressupostos del 2014 al·legant que
l’IBI. De la satisfacció hem passat s’han de baixar impostos.
a la indignació. Sense marge de La ciutadania d’Altafulla està fent un
rectificació, quinze dies després gran esforç per assumir una revisió
d’aprovar les ordenances munici- del cadastre desmesurat fa uns 7
pals, el govern Rajoy aprova la llei anys i que ara amb una nova po16/2013 de fiscalitat medioambien- nència de valors s’ha fixat un sostre
tal, que camuflat en el seu redactat de recaptació suficient per garantir
inclou l’increment obligatori de l’IBI els serveis municipals. Això va pera la major part dels ajuntaments es- metre la rebaixa de l’1% pel 2014.
panyols. En el cas d’Altafulla l’incre- La desagradable sorpresa ha estat
ment per 2014 és d’un 4% passant que sense avís previ, el govern Radel coeficient del
0,90 aprovat el
16 octubre a un
0,936 per a dues
terceres
parts
dels
habitatges
d’Altafulla, la totalitat dels immobles
no residencials i la
meitat amb un valor cadastral més
alt dels habitatges
residencials, 4.212
habitatges o immobles dels 6.540
del padró munici- Manel Fontdevilla (eldiario.es)
pal.
Des dels ajuntaments fa molts anys joy incrementa l’IBI de manera injusque reclamem una millora del mo- ta i vulnerant l’autonomia municipal.
del de finançament de les hisendes La mesura no es nova, ja ho havia
locals, que no vinculi quasi exclu- aplicat (també sense marge de recsivament la recaptació injusta d’un tificació i per sorpresa) l’any 2011
impost per tenir habitatge com és per un període de 2 anys fins 2013,
l’IBI. La resposta via BOE del go- Altafulla va quedar llavors exempta
vern Rajoy ha estat incrementar la pel fet que s’estava tramitant el nou
recaptació de l’IBI, o sigui que el cadastre de valors. La mesura acaPartit Popular ha considerat que la bava el 2013, però ara per sorpresa
millora d’ingressos dels ajuntaments s’ha prorrogat un any i aquesta veno surt de la renda o dels Tributs de gada sí afecta a Altafulla. Ignorem si
l’estat o la Generalitat sinó de pujar també s’aplicarà el 2014.
impostos. Curiosament el mateix El ple del passat 30 de novembre,

amb l’únic vot contrari del Partit
Popular, es va aprovar una moció
que expressa el profund malestar
del consistori per l’aplicació d’una
llei que puja impostos, de manera
absolutament discriminatoria i grava a una ciutadania que porta anys
patint els efectes de la crisi. Amb
perplexitat el mateix regidor del Partit Popular que reclama la baixada
d’impostos ara justificava la mesura
del govern de l’estat d’incrementar
el 4% de l’IBI dient que cal prioritzar la capacitat de finançament dels
ajuntaments i que l’increment no es
greu ja que fa pagar a qui més té.
Esperarem a que
es concreti l’increment de recaptació municipal que suposarà
aquesta pujada
de l’IBI. Des del
govern municipal
hem acordat amb
BASE que la gent
podrà fraccionar
fins a 4 vegades
el rebut de l’IBI (el
15 d’abril, 15 de
juny, 15 d’agost
i 15 d’octubre) (No és d’ofici sinó
que s’haurà de sol·licitar i domiciliar), que en el rebut demanarem que
s’especifiqui el percentatge aprovat
pel govern Rajoy i una vegada es
concreti l’import exacte de més que
recaptarà l’ajuntament farem que
sigui directament la ciutadania, amb
una consulta el 2014 pel dret a decidir on va a parar aquesta recaptació sobrevinguda. Una consulta
amb propostes, mitjançant el consell de participació, amb projectes o
inversions.
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Uns pressupostos
ajustats i per garantir
serveis i activitats
El ple de l’ajuntament ha aprovat els pressupostos per
2014 presentats pel govern d’Altafulla (AA, SI, CIU)
i que el tinent d’alcalde d’hisenda, Francesc Farré,
els ha definit amb criteris de contenció, estabilitat i
de garantia de les activitats i dels serveis essencials
que presta l’ajuntament a la ciutadania d’Altafulla.
Les partides amb un total de 7,6 milions d’euros, són
inferiors a la previsió de liquidació del 2013 i s’adapten a la previsió del marc pressupostari a tres anys
aprovada per unanimitat fa dos mesos. La diferencia
està en la inclusió de les subvencions previstes, les
principals les del dipòsit pluvial de la Rasa i la rehabilitació del Casal La Violeta amb un total de 718 mil
euros. Aquestes representen el 90% de les inversions
pel 2014, la resta per maquinaria, mobiliari i per completar l’enllaç de la 2ª i 3ª fase de Marqués de Tamarit
que permeti l’extensió del carril bici i la suavització
de ressalts. L’esforç ha estat per reduir la despesa
corrent i no incrementar el capítol de personal. La
major part d’àrees mantenen una capacitat d’acció
similar a la d’aquest any sense que es produeixin increments destacats. Cal mencionar la creació pressupostaria de l’àrea de comerç, el reforç de via púbica,
ensenyament, partides específiques per la Nit de
Bruixes, la triatló, el foment dels Jocs Mediterranis, el
Centre Obert i a la commemoració del 300 aniversari
de l’ermita de Sant Antoni. Els pressupostos compleixen la regla de reducció de la despesa i els objectius
d’estabilitat pressupostaria, deute públic i sostenibilitat financera. La bona gestió pressupostaria permet
també en aquestes partides reduir el deute viu a una
ràtio de l’11% (fa uns anys era del 42% i ara és de
les més baixes del Camp`de Tarragona) una càrrega
financera del 1,68% , un estalvi net de 278 mil euros i
un termini de pagaments a proveïdors que baixa dels
45 als 30 dies.

LES MENTIDES DEL PP I LA SEVA ‘CONTRAREFORMA’ DE LES PENSIONS*
És mentida que no hi hagi diners per pagar
les pensions.
No pot ser que tinguem diners per salvar
els bancs i en canvi no hi hagi diners per
a les pensions. Cal millorar els ingressos.
Per començar, tenim un fons de reserva,
actualment de 55.000 milions d’Europa.
És mentida que la reforma del PP sigui
imprescindible per garantir les pensions del
futur.
La garantia de les futures pensions dels
i les joves d’avui no passa per rebaixar les
pensions dels seus pares i mares, avis i àvies,
sinó per tenir feines decents i ben retribuïdes.
No tenim un problema d’augment de despesa:
tenim un problema de caiguda d’ingressos.

en pensions és del 13,5% del seu PIB; la
d’Espanya, del 10,7%. El problema real és que
Espanya té 100.000 milions d’euros menys
d’ingressos fiscals que la mitjana europea.
Cal lluitar contra el frau i l’evasió fiscal de les
grans fortunes i les corporacions i apujar-los
els impostos.

És mentida que amb la ‘contrareforma’ del PP
les pensions no s’abaixaran.
L’IPC (el preu de les coses) sempre s’apujarà
més que les pensions i, per tant, els i les
pensionistes perdran poder adquisitiu.
Si agafem la pensió mitjana a Espanya
(857,07 euros al mes) veurem que, amb la
contrareforma del PP, aquesta mateixa pensió
perdria 67,15 euros al mes, 940, 11 euros a
l’any*.
És mentida que Espanya gasti molt en * Càlcul fins a l’any 2019, amb un increment
pensions. La mitjana europea de despesa anual de l’IPC d’un 1,5%.

És mentida que la reforma del PP es faci
perquè la gent viu més anys.
El problema no és que hi hagi molts i moltes
pensionistes. El problema és que hi ha molt atur.
I molts treballadors i treballadores en precari,
amb molta temporalitat i salaris baixos. Cal
crear ocupació, i ocupació de qualitat, perquè
hi hagi més i millors cotitzacions.
En realitat, el que vol el PP és desgastar les
pensions per acabar privatitzant-les, i que
així facin negoci bancs i asseguradores. Les
pensions dels treballadors i les treballadores
no són ni una almoina ni un negoci: són un
dret. Per tot això, cal aturar el ‘pensionazo’
del PP.
És mentida que sigui inevitable. Hi ha
alternatives.
Informa-te’n a:
*pensionsimentides.cat

correu@alt.cat nº142

desembre 2013

Desprès d’aconseguir que des de el 17 de Juny del 2012 tots els trens s’aturin a Altafulla

El ministeri es compromet a mantenir
el pas de tots els trens per Altafulla
Si el 19 de març del 2012 a la reunió que van
mantenir l’anterior director de Regionals i
Rodalies, de RENFE a Catalunya, Miquel
Ángel Remacha, i l’alcalde d’Altafulla Fèlix
Alonso, certificaven que els 14 trens que
passaven de llarg per l’estació d’AltafullaTamarit, s’aturessin, ara el Ministeri de
Fomento s’ha compromès verbalment a
que a l’estació de Tarragona s’instal·li un
intercanviador que faci possible que els trens
que vinguin des de Tortosa i Reus, continuïn
passant i aturant-se per l’estació de AltafullaTamarit. Recordem que amb la implantació
del Tercer fil aquesta possibilitat no estava
garantida al igual que la connexió a l’Arboç
amb la linea de alta velocitat.
Altafulla per aquest motiu s’ha felicitat per la
interconnexió de trens d’alta velocitat MadridBarcelona que s’ubicarà a l’entorn de l’Arboç,
segons ha anunciat la ministra de Foment, Ana
Pastor al Congrés dels Diputats. En aquest

sentit, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso,
s’ha mostrat encara més satisfet després
que la mateixa ministra hagi anunciat “la
construcció d’un intercanviador de via
ample a Tarragona perquè garantirà la
freqüència de trens de mitja distància a la
resta d’estacions com la d’Altafulla”.
Fèlix Alonso ha recordat que l’intercanviador
de Tarragona afectarà al 96% de passatgers,
“xifra que representa la gran majoria de
persones que utilitzen els trens de mitjana
distància per contra del 4% que fan ús dels
d’alta velocitat”. L’alcalde d’Altafulla ja ha
avançat que si es compleix definitivament
aquest anunci, “que tot apunta que sí”,
Altafulla retirarà el recurs administratiu que
té previst interposar. En tot cas, Alonso ha
recordat que encara s’està pendent de
conèixer si el Ministeri de Foment habilitarà
les pantalles acústiques, i com afectarà la
via auxiliar o apartador que es vol instal·lar

a l’estació d’Altafulla-Tamarit. L’alcalde
també ha indicat que “no s’oblidin de la
provisionalitat que té el Tercer Fil”.
L’alcalde
d’Altafulla
considera
que
l’anunci de la ministra “és fruit de totes
les reivindicacions que s’han fet des del
territori”, des del sector públic com les
administracions locals, com des del sector
privat, en referència a les preocupacions
que li havien traslladat tant veïns com
càmpings. “Queda demostrat així que quan
se sumen esforços i es va unit des del territori,
es poden aconseguir fites com aquesta”, ha
sentenciat.
Cal destacar, però, que l’Ajuntament
d’Altafulla va ser la primera administració
local que va presentar un recurs
administratiu sobre el Tercer Fil, i que,
per tant, va ser el primer ajuntament
que va posar aquesta qüestió a debatre
sobre la taula

El Grup de l’Esquerra plural i ICV-EUiA fa esmenes al pressupostos
de l’Estat i de la Generalitat per millores a Altafulla
La coalició d’esquerres ha preparat
una dotzena d’esmenes referents al
Camp de Tarragona i tres directament
relacionades
amb
Altafulla
als
pressupostos generals de l’Estat per a
2014.
Fèlix Alonso, alcalde d’Altafulla, ha
indicat que amb aquestes esmenes la
coalició “li dóna una segona oportunitat
al Ministeri de Foment”, perquè pugui
corregir els errors i les mancances
que conté el projecte de pressupostos
original. Que en el cas d’Altafulla es
concreten en:
PANTALLES SONORES TARRAGONA i
ALTAFULLA. . 350.000 euros
MOTIVACIÓ: Reducció de l’impacte
acústic sobre els habitatges propers a
les vies del tren, disminució dels efectes

acústics sobre instal·lacions turístiques.
PAS SOTERRANI ALTAFULLA (Camí del Prat)
650.000 euros
MOTIVACIÓ: Permetre el pas de persones
i vehicles fins a 3 metres, millorar la
mobilitat i la connectivitat de la població.
CONTROL DE REGRESSIÓ DE COSTA
1.500.000 euros.
MOTIVACIÓ: Millorar l’estat de les platges
aportant sorra.
ESMENES ALS PRESSUPOSTOS
DE LA GENERALITAT:
CONEXIÓ
DE
L’AIGUA
DE
BOCA
ENTRE ALTFULLA I BRISES DEL MAR
350.000 euros
MOTIVACIÓ: En aquests moments la

urbanització de Brises del
Mar s’abasteix d’aigua de
pou. Aquesta aigua té els
paràmetres de clorurs,
sulfats i conductivitat per
sobre del permès i, amb
aquesta obra, es permetrà
subministrar aigua del
Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT)
MOTIVACIÓ: CONEXIÓ DEL
NUCLI URBÀ AMB L’A7
(VARIANT)
953.977,75 euros
MOTIVACIÓ: el casc urbà del municipi
d’Altafulla està connectat a la variant de
la carretera nacional 340 (A-7) mitjançant
un camí. Aquest camí es estret, amb una

paviment deficient i no es adient per
la circulació de vehicles, l’objecte del
qual és millorar la infraestructura de
connexió entre el nucli urbà del municipi i
l’esmentada carretera.

