
PROPOSTES PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2017

1-MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.

-MODIFICACIÓ ORDENANÇA 20 SOBRE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Augment de la Taxa Municipal referent a l'estada en allotjaments turístics

PROPOSTA CUP: aplicar 1€ més per persona i nit a la taxa municipal ja existent pel fet d'allotjar-
se a un apartament i/o allotjament a Torredembarra durant els mesos compresos entre la Setmana Santa 
i Octubre.

-CREACIÓ D'UNA TAXA TURÍSTICA

Si el turisme és una de les principals fonts d'ingressos de Torredembarra, entenem que aquests ingressos han de
revertir en el municipi i no només en l'àmbit privat. Per tant, cal adoptar mecanismes per a que el turisme aporti i
contribueixi econòmicament en les millores per al nostre municipi.

-MODIFICACIÓ ORDENANÇA 23 REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC I LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS

Annex apartat tretzè: Augment de la Taxa Municipal de Caixers automàtics confrontats a la via pública. 
(Actualment els caixers que fan negoci a la via pública, paguen un total de 147,00 € l'any)

PROPOSTA CUP: Aplicar una taxa de 1200€ l'any, és a dir, 100€ al mes.

-GENERAR TAXA A TOTES LES PROPIETATS DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA I ALTRES CONFESSIONS 
RELIGIOSES
Amb la finalitat de que aquestes institucions aportin alguna quantitat econòmica a la caixa municipal. Cal 
recordar que l'església catòlica, i les altres confessions religioses disposen d'una legislació injusta i classista al 
seu favor que permet que aquestes es mantinguin en una posició de privilegi, estan exemptes del pagament 
d'impostos.

Entenem que cal portar a la pràctica la voluntat aconfessional del govern municipal, il-lustrat en diferents 
ocasions.

-MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

PROPOSTA CUP: Agafant els límits impositius que marca la legislació, el pagament de l'IBI ha d'anar d'acord 
amb el patrimoni i la zona en que es troba l'immoble. Estem d'acord en rebaixar un 3% l'IBI als immobles 
més petits amb famílies amb pocs recursos econòmics, sempre i quan es gravi més als immobles més grans 
amb famílies amb molts més recursos econòmics. La finalitat és que la caixa municipal no en quedi ressentida, 
que l'Ajuntament recapti d'allà on pot: els grans patrimonis, grans fortunes i persones amb més recursos
econòmics i que d'aquesta manera es deixi d'ofegar a les classes populars. La CUP valorem que amb 
l’actual legislació i amb les actuals ordenances municipals, les classes altes en surten beneficiades.



Apostem doncs, per una fiscalitat justa i progressiva que ens condueixi cap a una millor redistribució de la 
riquesa.

2-PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

Per tal de donar compliment a l'acord de ple del passat mes de Setembre de 2016, entenem que una part 
d'aquests pressupostos (a banda de les inversions vinculades als diners provinents de l'IVA), han de ser 
sotmesos a la participació popular. Entre un 15 i un 25% d'aquest pressupost hauria de ser consensuat amb la 
ciutadania, per tal de donar compliment a l'acord de ple que insta a aquest Ajuntament a establir una dinàmica 
esglaonada que culmini amb uns pressupostos plenament participatius l'any 2020.
A banda, cal destinar molts més recursos econòmics per tal de fer efectiva una participació ciutadana real, no 
només a l'hora de fer pressupostos participatius, sinó en tots els processos participatius que cal fer a 
Torredembarra.

3-DEUTE.

Proposem congelar part del deute i que aquest deixi de ser la partida més important i més gran d'aquest 
pressupost. Estem sotmesos a un pla de sanejament financer com a conseqüència d'un romanament de 
tresoreria negatiu de més de 2.000.000 d'euros, i aquest romanament de tresoreria negatiu és conseqüència 
directa de la mala gestió dels crèdits ICO, uns diners mal invertits que no van anar destinats allà on tocava. Des 
de la CUP, proposem congelar aquest deute contret amb el BBVA que des del nostre punt de vista és il-legítim 
(com molts d'altres) i esperar-nos a que hi hagi una sentència judicial que determini la validesa o la nul-litat 
d'aquest.

Entenem que ja és hora de celebrar una auditoria ciutadana del deute, donant compliment a l'acord unànime 
del ple del passat Juliol de l'any 2015. Cal primer de tot, estudiar al detall els deutes contrets per aquest 
ajuntament, mirar per a que han servit aquests endeutaments i analitzar si han beneficiat o no a la ciutadania. En
cap cas podem anteposar el pagament del deute i els seus interessos desorbitats davant de les necessitats 
emergents a la nostra vila.

4-MUNICIPALITZACIONS I REMUNICIPALITZACIONS DE SERVEIS PÚBLICS.

-Revertir la privatització del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram.

-Revertir la privatització del servei d'enllumenat públic.

-Revertir la privatització del servei de neteja viària i gestió de residus.

-Revertir la privatització del servei de recollida de brossa.


