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Política Municipal

En temps de crisi, nova clatellada fiscal: els impostos
augmenten en un 7,80 %
El govern municipal (IiE, ERC i CiU) també vol fer creure que
aquest any 2010 es congelaran els impostos que cobra
l’Ajuntament de Molins de Rei. És cert que practicament tots
els impostos i taxes es congelen i però l’IBI augmentarà un
10% segons declaracions del mateix equip de govern.
Si prenem com a refèrencia les principals taxes i impostos
que paguen totes les famílies de la vila podem veure com
l’increment mitjà serà del 7,80 %, ja que l’IBI representa el
78% de la recaptació mentre que les taxes que es congelen
representen només el 22% de la recaptació.

Des de la CUP volem denunciar que el govern municipal utilitza els paràmetres depenent de com li interessi. Cada any han
fixat l’increment de tots els impostos excepte l’IBI en base a
la mitjana de l’IPC interanual de Catalunya del juny-juliol. Enguany aquest valor ha estat del -0,7 % però malgrat tot s’ha
aplicat un 0,0 %.
Per tant, en plena època de crisi, han aplicat un augment
dels impostos que supera en un percentatge del 8,5% el
valor que garanteix el manteniment del poder adquisitiu
dels treballadors i treballadores.

Impost

% Recaptació

Increment 2010

Increment ponderat

IBI

78%

10%

7,80%

Vehicles

14%

0%

0,00%

Escombraries

2%

0%

0,00%

Guals

6%

0%

0,00%

Increment mitjà dels impostos pel 2010

Com es pot retornar part de l’IBI
Un any no s’ha acceptat la proposta de la CUP per poder
retornar part de l’IBI. Nosaltres entenem que aquest impost
pot ser útil per lluitar contra l’especulació davant dels grans
propietaris però la majoria de la població només diposa del
seu habitatge per viure-hi i no pas especular i per tant no
podem permetre que l’escalada dels preus de l’habitatge es
traslladi a tothom en forma d’augments abusius de l’IBI com
els que s’estan produint.
Des de la CUP continuarem proposant que es torni part de
l’increment de l’IBI a totes aquelles persones que només
diposin d’una vivenda i amb un nivell de renda baix i mitjà.
Aquesta mesura es pot realitzar en forma de subvencions a
qui ho sol·liciti i ja s’ha aplicat en alguns ajuntaments.
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7,80%

Especial Consulta Popular

28 de febrer: Consulta Popular sobre la Independència
“Sí a la independència. Per què?”
Sí a la Independència. No a l’espoli de les classes populars catalanes
Cada any, se’n van cap a Madrid i no tornen prop de 25000 milions d’euros, fruit del treball de tots els habitants dels Països
Catalans. Els principals afectats per aquest espoli som la gent de les classes populars, que ens veiem afectats per la manca de
recursos per a l’escola pública, la saturació del sistema sanitari, els grans dèficits dels serveis socials, la manca de finançament
de les administracions públiques, etc. Sí a la solidaritat amb tots els pobles del món; no a la imposició.

Sí a la independència. Sí a la democràcia
La celebració d’aquesta Consulta ja és, en si mateix, un acte d’ampliació i reforç de la democràcia popular, de la democràcia
real, construïda des de la base, en la qual els ciutadans i ciutadanes prenem el protagonisme i decidim el futur que volem.

Sí a la independència, per la llengua i la cultura catalanes
La nostra llengua està en una situació delicada en molts indrets del país. Cal disposar d’un estat propi que, sense ambigüitats,
promogui l’ús social de la llengua i vertebri culturalment tots els territoris de la nació catalana, els Països Catalans.

Sí a la independència. Sí a la justícia social
La llibertat dels catalans i catalanes no serà plena si no comporta un canvi profund en la societat, que posi l’economia al servei
dels interessos de la majoria de la gent i no d’aquells que la controlen per al seu benefici privat. Pobresa, injustícia, desigualtat i
exclusió són un llast que hem de deixar enrere a mesura que avancem en la independència.

Sí a la independència. Sí a un país per a tothom
La independència obre la porta a definir una nova societat en la qual totes aquelles persones immigrades que han arribat fa poc
i que conviuen al nostre país podran disposar de tots els drets i deures que qualsevol altre veí o veïna té.

Sí a la independència, l’autonomisme i el federalisme són un carreró sense sortida
El catalanisme tradicionalment ha defensat l’autonomia o la federació dins l’Estat espanyol com la millor via per l’autogovern.
Però han estat en va tots els intents per reformar Espanya i convertir-la en un Estat més just i respectuós amb els nostres drets
nacionals. La frustrada reforma de l’Estatut, sobre la qual encara penja la sentència del Tribunal Constitucional Espanyol, n’és
l’evidència més recent. Ara és el moment de l’alternativa independentista.

Sí a la independència. Perquè ens dóna la gana, perquè volem!
Perquè no hem de demanar permís a ningú: ni a Espanya, ni a França, ni al Banc Mundial, ni a la OCDE per voler ser lliures.
Perquè tots nosaltres tenim el dret a decidir el nostre futur col·lectiu.
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En el ple municipal del 2 de desembre l’equip de govern (IiE,
ERC, CiU) va aprovar el Pressupost del 2010 de l’Ajuntament
de Molins de Rei, amb el vot en contra de la CUP perquè
entenem que es tracta d’uns comptes que evidencien la mala
gestió d’aquest equip de govern en el període 2007-2010,
què s’ha traduit enguany en una retallada important en moltes partides justificada amb arguments falsos pronunciats des
dels partits del govern.
Des de la CUP hem volgut analitzar quina ha estat l’evolució
des de l’inici de la legislatura, en el 2007 quan encara no es
parlava de crisi, fins a l’actualitat, en el 2010. Com a conclusions generals podem observar que malgrat que els ingressos
de l’Ajuntament han augmentat en 3 milions d’euros durant
aquest període les inversions s’han reduït en 822.801 €. En
canvi, la despesa en personal s’ha incrementat en 1.393.044
€ degut a l’augment dels sous dels polítics i la creació de
nous càrrecs de confiança entre d’altres motius.
Com ho demostren les dades que podeu veure en el quadre
comparatiu 2007-2010 des de la CUP volem deixar clara la
nostra opinió:

Despesses

Ingressos

És fals que els ingressos hagin disminuit. Les aportacions de les altres administracions han augmentat en un 28%
i la recaptació d’impostos ha augmentat en un 10%.
S’ha incrementat la pressió fiscal als vilatans i vilatanes. Els ingressos per impostos directes (IBI bàsicament)
han augmentat en un 14% i les Taxes en un 9% mentre que

Política Municipal

Pressupost 2010: Els números no enganyen, el govern
municipal menteix
només els impostos indirectes, que paguen les empreses
constructores, han representat una davallada.
Augment desmesurat de les despeses de personal.
L’augment dels sous dels polítics, la creació de nous càrrecs
de confiança i reestructuracions innecessàries han suposat
que s’augmenti en 1.393.000 € (+14%)
L’augment d’ingressos no repercuteix en més serveis. Dels 3 milions d’euros d’increment dels ingressos
només 705.000 € es destinen al funcionament ordinari de
l’Ajuntament i a nous serveis
Les inversions cauen en un 23%. Malgrat una major
recaptació les inversions cauen en 822.801 €.
L’equip de govern ha enganyat a la ciutadania fent creure que
la crisi els ha obligat a retallar en moltes partides del pressupost 2010 però analitzant què han fet des del 2007 està
clar que han gestionat aquest Ajuntament de forma no gaire
adequada i han utilitzat a la ciutadania per salvar els comptes
augmentant de forma abusiva els impostos i taxes any rera
any. El més greu és que aquesta major pressió fiscal no s’ha
vist reflectida en més serveis i inversions.
La CUP no podem donar suport de cap manera al Pressupost 2010 ni en el fons ni en les formes ja que no hi hagut
cap mena de voluntat de negociar amb l’oposició i només
hem tingut una setmana per anarlitzar tota la documentació,
cosa que demostra fins a quin punt creuen en la Participació
Ciutadana en aquest govern….

Concepte

2007

2010

Augment

%

Impostos i taxes

14.978.219

16.441.338

1.463.119

10%

Aportacions altres administracions

5.475.288

7.033.426

1.558.138

28%

Ingressos patrimonials

414.649

401.976

-12.673

-3%

Total Ingressos Corrents

20.868.156

23.876.740

3.008.584

14%

Personal i sous polítics

9.896.018

11.289.062

1.393.044

14%

Béns correts i serveis

7.852.480

8.557.563

705.083

9%

Despeses financeres

426.034

461.317

35.283

8%

Transparències corrents

2.047.503

2.282.118

234.615

11%

Total Despesses Corrents

20.222.035

22.590.060

2.368.025

12%

Inversions

3.514.000

2.691.199

-822.801

-23%
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