
MOCIÓ DEL GM DE LA CUP A PROPOSTA DE L’AGRUPACIÓ LOCAL
D’ICV  DE  MANRESA  PER  TAL  D’IMPULSAR  UNA  POLÍTICA  DE
TARIFACIÓ  SOCIAL  EN  ELS  SERVEIS  I  EQUIPAMENTS  PÚBLICS
MUNICIPALS I EN ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER A LES PERSONES
AMB BAIXOS INGRESSOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i
exclusió social. 

ATÈS que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força la ciutadania de la
seva ciutat.

ATÈS que aquesta crisi coincideix en el temps amb un període de profundes transformacions de
la nostra ciutat que s’ha accelerat els darrers anys. 

ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i
entre altres els que cofinancen les escoles bressol, s’han reduït i  es reduiran de forma
significativa.

ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual cosa
prenen rellevància conceptes com el criteri “renda personal” o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però
de gran importància per a la ciutadania.

ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal
és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà/na en pugui quedar
exclòs/a per motius econòmics. 

ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris/es esdevé una política fonamental per a l’equitat i la
inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans/es a
determinats serveis i activitats municipals. 

ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint franges
d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un percentatge variable del preu
de cost de provisió del servei.

ATÈS que es fa palès la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris/es i
la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.



ATÈS que hi ha moltes persones de la ciutat que tenen dificultats per fer front als impostos
municipals, com ara l’IBI.

ATÈS que les bonificacions protestatives recollides al Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals sobre els impostos municipals són limitades, i al nostre entendre, insuficients
com a mecanisme redistributiu.

ATÈS que és possible establir sistemes per aprofundir en la progressivitat fiscal dels impostos
municipals, com per exemple mitjançant ordenances de subvencions, com ja s’han aplicat en
altres ajuntaments, on es tenen en compte variables com la renda de la persona.

ATÈS que cal trobar noves fórmules imaginatives tan per implantar els impostos a la gent més
desfavorida, com de condonació a la gent que no els pot pagar 

Per tot això, l’Ajuntament de MANRESA pren els següents
ACORDS

PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis,
equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva
renda individual o familiar, constituïnt un criteri polític central des de la perspectiva de la
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.

SEGON: L’elaboració d’una convocatòria de subvencions que tingui com objectiu introduir
elements de progressivitat fiscal als impostos municipals, inclòs l'IBI, on es tinguin en compte
criteris de renda i de situació personal i familiar.

TERCER:  Crear una comissió de tarifació social, amb representants dels diferents grups
municipals, tècnics municipals, i  entitats socials de la ciutat, per tal de desenvolupar una
proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments, activitats
municipals i impostos municipals, per implementar-se durant el proper any fiscal.

No obstant, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                 GM de la CUP             MANRESA, març del 2014 


