
Pressupost 2017 
de l'Ajuntament de Tàrrega

Les nostres propostes 

1 / Transparència
Auditoria del deute
Fer pública la situació del deute: quant es deu, a qui es deu, com s'ha contret, i quina part del
deute és legítima. No paguem el que sigui il·legítim segons consulta popular.

Audiència pública de pressupostos i ordenances
Convocar almenys un cop l'any una audiència pública on l'Equip de Govern faci públic i
entenedor el pressupost i les ordenances fscals, amb una antel·lació mínima d'un mes a la seva
aprovació.

Pressupostos participatius
Destinar una partida dels pressupostos a un projecte
escollit per la ciutadania.

2 /  Ingressos, Redistribució i Estalvi
Aplicar IBI de manera diferenciada
Fer una nova revisió del valor cadastral per superar l'anomalia d'un tipus impositiu d'IBI al
màxim i poder aplicar l'IBI diferenciat.

Augmentar l'IBI al 10 % dels valors cadastrals més elevats d'indústries i grans superfícies
comercials.

Baixar l'IBI als habitatges i petits comerços.

Augment de l'IAE
Augmentar la quota de l'IAE del 2 al 3,8 (tipus màxim) a les empreses que facturen més d'1 milió
d'euros.

Tarifació progressiva
Aplicar preus diferenciats segons la renda familiar als serveis de titularitat municipal: Llars
d'Infants, Escola de Música i Piscina Coberta.

Eliminar despesa 
Revertir l'augment de sous dels membres de l'equip de govern,
limitar el sou de la regidora de Finances i revertir l'augment de
dedicació del regidor de Cultura.

Reduir depeses de representació institucional i protocol i de
propaganda i publicitat.

Negociar amb la Diputació el cost de la gestió del Servei de
Recaptació de tributs.

Eliminar el lloguer de locals privats per a usos municipals i reubicar
aquests serveis en edifcis públics.



No més benefcis privats a costa dels diners públics
Per un major estalvi i per un control democràtic dels serveis públics, cal tendir a
remunicipalitzar-los gradualment. Proposem fer estudis de viabilitat de la gestió directa dels
serveis externalitzats: piscina coberta, bus urbà, zones blaves, pàrking, aigua i clavegueram. 

Establir una taxa d'inspecció per als pisos buits de la banca i de grans tenidors, per promoure
l'ampliació del parc d'habitatge social.

Exigir a les grans companyies subministradores l'establiment de protocols de pobresa energètica
i  que n'assumeixin els impagaments per raons socials.

3 / Despesa i Inversions
Avançar cap a un model de ciutat per a les persones
Duplicar la despesa en polítiques de joventut, gent gran, salut, igualtat, LGTBI i immigració,
per vetllar per la convivència i la igualtat d'oportunitats per a tothom.

Reforçar la plantilla de treballadors de l'àrea social: cobrir de manera immediata la plaça de tècnic
de joventut, mantenir la plaça de tècnic auxiliar i crear una plaça d'educador de carrer.

Millora de l'accessibilitat i adequació de l'espai públic a les persones amb mobilitat reduïda.

Invertim en educació i participació ciutadana
Crear una plaça de tècnic de participació i augmentar la partida de recursos destinats al foment
de la participació.

Dignifcar, modernitzar i millorar les instal·lacions del Centre d'Entitats
per tal de fer-lo energèticament efcient, accessible, confortable i
fomentar-lo com a espai de trobada. Proposem dotar-lo de:

 sales d'estudi i sales d'ordinadors per a estudiants
 sala d'actes habilitada per projeccions amb mobiliari adequat
 wif efcient
 lavabos per a persones amb mobilitat reduïda
 mesures d'efciència energètica sostenible: tancaments i

calefacció
 servei de cafeteria i punt d'intercanvi i trobada

Cultura, transversalitat i esperit crític
Promoure la fgura i l'obra de Manuel de Pedrolo: recuperar de la Beca Pedrolo, senyalitzar la
Ruta del Mecanoscrit, dissenyar noves rutes pedrolianes i museïtzar la casa dels Pedrolo.

Crear rutes culturals per donar a conèixer les aportacions artístiques, literàries, polítiques i
culturals de fgures locals, especialment de dones targarines. 

Fomentar la creació d'un viver d'artistes.

      @CUPTarrega                               tarrega.cup.cat                             facebook.com/cuptarrega

https://www.facebook.com/cuptarrega
http://tarrega.cup.cat/
https://twitter.com/cuptarrega?lang=ca



