MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUiA PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE
TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana i més concretament la masnovina i,
des dels seus inicis, ha provocat un augment insostenible en l’atur, la precarietat i l’exclusió social.
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major intensitat les
conseqüències socials d’aquesta crisi, una crisi que està afectant amb força els treballadors i les
treballadores i les classes mitjanes.
Aquest augment de les necessitats socials es produeix en un període de major dificultat de les
finances locals, motivada per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un finançament
adequat.
Per altra banda, els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i
entre altres els que servien per cofinançar les escoles bressol i les escoles de música, s’han reduït
substancialment.
El fet que el salari mitjà del nostre país arribi, amb prou feines, als 1000 €/mes, fa que conceptes
com el criteri renda personal o altres anàlegs hagin de prendre rellevància a l’hora de determinar
tant algunes taxes com els preus públics o els ajuts vinculats a serveis d’atenció a les persones que,
tot i no ser obligatoris, són de gran importància per a la ciutadania.
Per al Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou, la igualtat d’oportunitats en l’accés a
qualsevol equipament, servei o activitat municipal és imprescindible per garantir tant la seva funció
social com que cap ciutadà/na del Masnou en pugui quedar exclòs per motius econòmics.
Per aquesta raó, l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals en
funció de la capacitat econòmica de les persones usuàries és, per al nostre grup, fonamental per a
garantir l’equitat i la inclusió social i per permetre superar les barreres d’accés que tenen alguns dels
nostres ciutadans i ciutadanes a l’hora de gaudir de determinats serveis i activitats municipals.
La tarifació social comporta que, per a un mateix servei, es fixin preus diferents, d’acord amb el nivell
de renda de les persones usuàries i amb d’altres circumstàncies personals i/o familiars, establint
franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreixi un percentatge variable del
preu de cost de provisió del servei.
Al mateix temps creiem necessari que, en la mateixa línia que la proposada per a la tarifació social,
es revisin els actuals criteris que, tant per a l’atorgament dels diversos ajuts com per a l’accés a les
diferents convocatòries de subvencions, ha utilitzat fins ara l’Ajuntament del Masnou amb l’objectiu
d’elaborar una nova proposta que, com en el cas de la tarifació social, tingui en compte tant els
criteris de renda com els de situació personal i familiar
A més, creiem imprescindible donar sortida a la necessitat d’augmentar i enfortir la transparència
sobre totes les actuacions del consistori i, concretament en aquest cas, sobre les taxes i preus
públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica de les persones usuàries i
la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
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És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa que
l’ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer. Realitzar un estudi que permeti impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus
públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta l’Ajuntament del Masnou, i que
s’ajusti, per a cada persona, a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central
des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte tant criteris de renda com de
situació personal i familiar.
Segon. Encarregar a la Comissió Especial de textos normatius, creada per acord de Ple del passat
mes de juny, que amb el suport dels serveis tècnics municipals i en el termini màxim de 6 mesos,
elabori una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats
municipals. Així mateix, una vegada elaborada la proposta de tarifació social, la mateixa Comissió
establirà i acordarà els mecanismes adients que garanteixin que, si la tarifació social hagués estat
vigent l'any 2017, les famílies del Masnou que se n'haurien beneficiat rebin un ajut de
l'Ajuntament igual a la diferència entre els imports que hagin pagat a l'Ajuntament i els que els
haurien correspost per l'aplicació de la tarifació social.
Tercer. Encarregar a l’esmentada Comissió Especial de textos normatius, que amb el suport dels
serveis tècnics municipals, revisi els actuals criteris que, tant per a l’atorgament dels diversos ajuts
com per a l’accés a les diferents convocatòries de subvencions, ha utilitzat fins ara l’Ajuntament del
Masnou, i elabori una nova proposta que, com en el cas de la tarifació social, tingui en compte tant
els criteris de renda com els de situació personal i familiar
Quart. Fer públics aquests acords als mitjans habituals de difusió de l’Ajuntament del Masnou.

Signat:

Màxim Fàbregas i Añaños
Portaveu del GM d’ICV-EUiA
Ajuntament del Masnou

El Masnou, 13 de juliol de 2016
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