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ELS TREMPOLINS i TREMPOLINES PAGAREM
MÉS IMPOSTOS QUE MAI

L’Ajuntament de Tremp ha viscut aquest novembre
un dels episodis més surrealistes que es recor-
den en l’aprovació dels impostos. Inicialment van

aprovar un disbarat, i el que al final volen aplicar és
excessiu, i en el cas de l’aigua, a més, injust.

Els trempolins pagaran l’any 2009 un
17% més d’IBI que l’any 2008 i

l’Ajuntament vol ingressar un 100% més
en concepte de taxa d’aigua.

Al Ple del 5 de novembre els socialistes van aprovar un
IBI del 0,845% i apujar l’aigua i les quotes del Patronat
d’esports. ERC va quantificar la tragèdia: l’Ajuntament
ingressaria dels trempolins 720.000¤ de més i no
220.000¤ com deia l’Alcalde. Se’ns va acusar de
mentiders, però la realitat és que ells no havien fet els
números. A posteriori demanaren un informe per saber
què significava el que havien aprovat…

L’informe d’intervenció ens dóna la raó i els obliga a
fer modificacions. Però aprofiten per quedar-se a mig
camí.  En el ple extraordinari del passat 27 de novem-
bre i, comptant amb la docilitat de CiU, es van modi-
ficar de nou les taxes de manera que al final
l'Ajuntament podrà ingressar 500.000¤ de més.

AUGMENT DE LA TAXA D’AIGUA

L’Ajuntament ingressarà el doble en concepte d’ai-
gua. Les noves tarifes per m3 canvien, els trams de
consum són més reduïts, i no tenen en compte en la
facturació els ocupants de cada habitatge (com si que
ho fa la Generalitat –ACA– per cobrar el rebut del cla-
vegueram).

La Secció Local d’Esquerra presentarà al·legacions a
aquest acord. I les taxes no podran ser aplicades fins
que les al·legacions que es presentin siguin debatu-
des pel Ple. 

L’anterior equip de govern, format per CiU i ERC pre-
veia baixar el coeficient de l’IBI l’any 2008 i una major
reducció l’any 2009 igual a la resta d’anys per tal que
el rebut d’un any respecte l’anterior no superés l’aug-
ment del cost de la vida (3-4%). El canvi d’Ajuntament
no ho va permetre. 

Amb els socialistes a l’Ajuntament, els trempolins ja
han pagat un 29% més d’IBI l’any 2008.

Esquerra demana ara, el mateix que volia fer des del
govern. El grup socialista en canvi, fa just el contrari
del que llavors predicava.
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Aquelles persones que vulguin dir-hi la seva, poden fer-ho per escrit al registre de l’Ajuntament
abans del dia 22 de desembre. Poden utilitzar l’al·legació que presenta Esquerra i que figura al
revers, o fer servir el model modificable que trobareu a:  http://www.esquerra.cat/tremp

Si el consum teòric s’estableix en 140
litres/dia/persona, no pot ser que una 

persona que consumeix 560 litres d’aigua al
dia, pagui el mateix que una família de 4

persones que fent un ús racional de l’aigua,
consumeix la mateixa quantitat.



En ………………………………………………………………. amb DI ..........................
presenta aquest escrit com a al·legació a l’expedient de modificació de les orde-
nances municipals aprovat per l’Ajuntament.  I en aquest sentit, EXPOSA:

L’any 2007, va ser el primer any d’aplicació de l’augment dels valors cadastrals que
periòdicament actualitza l’Estat Espanyol. Aquest augment de valor es divideix per
10 i s’augmenta progressivament en els rebuts durant 10 anys fins a arribar al valor
aprovat.

Els trempolins/es pagarem el 2009 en concepte d’IBI urbà 1,8 milions d’euros, que
és una quantitat prou important com perquè la repercussió de l’augment dels valors
cadastrals sobre els ciutadans es redueixi al mínim.

Pel que respecta al tema de l’aigua, estic d’acord en que cal millorar-ne la gestió, en
línia amb el treball dels darrers anys, però no ho estic en la manera en què es vol
finançar. 

DEMANO:

Que es modifiqui el tipus de l’IBI i aquest no superi el 0,688% de manera que els
rebuts a pagar l’any 2009 serien aproximadament iguals als pagats aquest any
2008 més l’IPC.

Que la taxa de l’aigua tingui en compte a l’hora de facturar el consum, el nombre de
persones que viuen en un habitatge i estableixi les mesures adients per no perjudi-
car les famílies. 

Que es redistribuexin els costos de la millora de la gestió de l’aigua, reduint el preu
per metre cúbic i/o el del mínim mensual de manera que l’augment de la taxa no
sigui tan elevat pels trempolins i trempolines. 

Tremp, a 22 de desembre de 2008
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