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Enguany l'equip de govern d'ERC ha proposat la reducció d'un
5% del tipus de gravamen d'aquest impost passant del 4 al
3,8%, per tal d'incentivar l'economia local, i donar més avantatges
a tots aquells qui vulguin fer alguna actuació en vivendes, ediﬁcis
o locals.

@esquerracassa

Rebaixa del 5% de l’impost de construccions,
obres i instal·lacions

Des de l'any 2015 en aquest impost el govern municipal ha incorporat i incrementat una quantitat important de boniﬁcacions per
la rehabilitació de façanes, per inici o ampliació d'activitats econòmiques, per l'eliminació de barreres arquitectòniques, per joves
que vulguin fer d'aquell habitatge la seva residència habitual, o
per la instal·lació de sistemes d'aproﬁtament solar que s'apliquen
directament en el càlcul de l'import a liquidar per aquest impost.

El rigor en la gestió del pressupost, la planiﬁcació i la
recerca de subvencions ens permeten abordar inversions importants pel nostre municipi i prioritzar aquelles actuacions per les persones i col·lectius que més ho
necessiten.

Nova rebaixa de l'impost de la Plusvàlua
Es rebaixa l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvàlua), en aquest cas, reduint el tipus
impositiu de gravamen un 5%, passant del 30% al 28,5%.

Des del 2015 la plusvàlua
s’ha rebaixat un 28,5%

Aquest impost ja es va veure rebaixat un 18% gràcies a la revisió i
disminució del valor cadastral de tots els béns i immobles. Amb
aquesta rebaixa de l'impost ens situem en imports similars a la
resta de municipis semblants al nostre i responem també a la
demanda que s'havia manifestat i recollit als diversos processos
participatius di de planiﬁcació estratègica del nostre municipi. En
total, des de 2015, la plusvàlua s'haurà rebaixat més d'un 23%.

Un Ajuntament econòmicament sanejat: es redueix
l'endeutament del 61,7% l'any 2015 al 21,33% a ﬁnals
d'aquest 2018:

Aquest fet es tradueix amb un increment del 33% dels contribuents que s'acullen a algun tipus de boniﬁcació aquest any 2018
respecte l'any anterior, essent-ne més de 1400. Esperem que
aquest proper 2019, totes aquelles persones que ho necessitin
coneguin i puguin acollir-se a tots els ajuts previstos en les ordenances ﬁscals i el pressupost municipal.
Des de l'equip de govern d'Esquerra Cassà, sempre hem cregut
important explicar amb el màxim de detall i transparència totes
les actuacions relacionades amb la gestió econòmica de
l'Ajuntament. Esperem que aquestes línies serveixin per donar a
conèixer el màxim d'informació possible a tots els conciutadans i
puguin ajudar a la difusió dels diversos ajuts i boniﬁcacions existents.

les àrees d'educació, serveis socials i ciutadania, que
s'encarreguen de tenir cura i acompanyar els nostres
infants, els nostres avis, i aquelles persones que més
ho necessiten.
Al mateix temps que el pagament d'interessos i amortitzacions als bancs ha disminuït un 70% des de l'any
2015, recursos que podem utilitzar realitzar noves
inversions necessàries per Cassà o per atendre aquells
col·lectius que més ho necessiten.

3.552.299,90€ menys d’endeutament.
Passem del 61,7% al 21,33%

A ﬁnals de l'any 2014 l'endeutament de l'Ajuntament de Cassà era
de 6.357.344,20€, a ﬁnals d'aquest 2018 serà de 2.805.044,30€. Un
total de 3552.299,90€ menys d'endeutament que suposa una
reducció del 65% del nivell d'endeutament municipal.

Més boniﬁcacions que mai: incrementa un 33% el nombre
de contribuents que s'acullen a una boniﬁcació
Les boniﬁcacions als impostos i taxes municipals i totes les
accions dutes a terme per donar-les a conèixer entre els ciutadans
han tingut el seu fruit. L'enquesta que es va realitzar a l'inici de
2018 a més de 400 cassanencs i cassanenques va constatar que
un 76,4% coneixia que existien boniﬁcacions socials als impostos i
taxes de Cassà.

Per això les àrees que més han crescut des de l'any
2015 són les àrees de promoció econòmica que donen a
conèixer Cassà arreu, la borsa de treball, els cursos de
formació, alfabetització, la promoció del comerç local i

A un any
de les eleccions

Augmenta un 78% el nombre de contribuents
que s’acullen a les boniﬁcacions

Més inversió en serveis socials:
L'àrea que experimenta un major increment és la de serveis
socials i ciutadania, amb quasi 600.000€, experimenta un increment dels recursos de més del 20%, i que des del 2015 ha augmentat més d'un 46%.

Increment de l'aportació de l'Ajuntament a la Residència
Geriàtrica i ajudes pels usuaris:
L'aportació de l'Ajuntament de Cassà de la Residència ha augmentat més d'un 23,7%, arribant als 160.000€, al mateix temps
s'ha aprovat una nova partida de 10.000€ per concedir ajudes pel
pagament de les quotes de la residència per aquells usuaris amb
una renda més baixa.

S’incrementa un 46% la inversió
en serveis socials

Ajudes pel pagament de l'IBI per persones jubilades amb
ingressos baixos:
El pressupost aprova una nova línia d'ajudes per cobrir el 25% del
rebut de l'IBI, ﬁns un màxim de 200€, per aquelles persones
jubilades que els seus ingressos no superin la pensió mínima.

Es duplica l’aportació
de l’Ajuntament
a la Residència

Augment de les boniﬁcacions de l'IBI per a famílies nombroses i persones jubilades
Més inversió en educació:
Es crea una nova línia d'ajudes per la creació d'un programa de
beques per infants i joves, dotada amb 10.000€ que es suma als
diversos ajuts per les famílies i persones en risc d'exclusió i
urgència social.

Promocionem Cassà i el comerç local:
Mantenim l'aposta per la promoció del nostre municipi i tots
aquells actes que ens donen a conèixer arreu, la Fira del Tap, el
Solfejant, el Càntut, la Fira de Santa Tecla, el Mercat de Nadal,
Sant Jordi, Cassà es vesteix de música.
Seguim treballant, conjuntament amb la Unió de Botiguers, per
seguir promocionant el comerç local, a través d'ajudes a la reforma de comerços, més facilitats per obrir establiments, la promoció
dels comerços locals, i la promoció dels mercats del Passeig Vilaret.

Més espais d'aparcament:
El pressupost també preveu l'adequació d'un nou espai
d'aparcament al centre del poble, per tal de facilitar l'accés a nucli
i als comerços. A més al llarg del 2019 començarà l'adequació del
nou aparcament del ﬁnal del carrer Poeta Machado amb una
capacitat de més de 50 vehicles, que se sumaran a les més de
160 places creades els últims anys.

La via pública, l'espai de tots amb millores constants:
S'incrementen els recursos de neteja viària, al mateix temps que
es mantenen tots els serveis pel manteniment de parcs i jardins,
i neteja d'escocells i embornals. També es preveu el manteniment i renovació de diversos carrers com: el carrer del Remei, el
Castellﬂorit, el Carrer del Molí, el Barceloneta, de la Conca, el
Doctor Robert, de la Salut, el Portal o el carrer del Raval.

Noves inversions a la zona esportiva:
En la zona esportiva es preveuen inversions importants, com la
renovació de la coberta del pavelló del Foment per solucionar els
problemes d'aigua, el canvi de les banquetes del camp de futbol, o
les millores en el sistema d'aigua calenta, juntament amb la redacció del projecte per la renovació de l'actual piscina descoberta.

El ple d'octubre es van aprovar les modiﬁcacions de les
ordenances ﬁscals, mantenint totes les boniﬁcacions ja
existents i congelant la majoria de taxes i impostos
municipals. En les boniﬁcacions actuals, s'ha augmentat
del 25% al 30% la boniﬁcació per a famílies nombroses,
que no superen un determinat nivell de renda, pel que fa
a l'impost sobre béns i immobles (IBI). També es posarà
en funcionament una nova mesura que consistirà en
boniﬁcar el 25% de l'impost per als contribuents que
siguin jubilats amb una renda inferior a la pensió mínima.

Amb aquestes dues modiﬁcacions volem incrementar
l'import de les boniﬁcacions i el nombre de contribuents
que es poden acollir a aquestes mesures socials, la intenció del govern d'Esquerra ha estat sempre, d'una banda,
donar facilitats i ajudar a aquelles famílies que per motius
socials tenen més diﬁcultats, com per exemple amb les
boniﬁcacions socials en l'IBI, les escombraries, l'aigua o
els preus de la llar d'infants; i per l'altra, garantir els
ingressos que assegurin el sanejament econòmic de
l'ajuntament.

S'acaba l'increment del 10% anual del rebut de l'IBI
Des de la revisió cadastral feta l'any 2010 a partir del 2011
el rebut de l'IBI va començar a augmentar un 10% de
mitjana cada any. Aquest increment progressiu s'acabava
l'any 2020.
Gràcies a la rebaixa del valor cadastral, de totes les ﬁnques de municipi, del 13% aprovada l'any 2016 per l'equip
de govern d'ERC, i la rebaixa del 5% del valor cadastral
aprovada l'any 2017, s'ha reduït un 18% el valor cadastral
de les ﬁnques del municipi.
Aquests acords presos per l'equip de govern d'ERC amb
la ﬁnalitat d'aturar l'increment del 10% del rebut de l'IBI
anual fan que el rebut de l'IBI dels contribuents augmenti de mitjana aquests últims 2 anys només entre un
1,75 i un 2,25% i no el 10% previst inicialment.
A tall d'exemple, gràcies a la rebaixa del 18% del valor
cadastral aprovada, i en cas que no s'aculli a cap de les
boniﬁcacions un contribuent, propietari d'un pis, que
paga a dia d'avui un rebut de 314,09€ anuals per IBI, l'any
que ve el seu rebut augmentarà un 1,75% i no un 10%,
sent de 319,59€ l'any 2019, i arribant a un import ﬁnal de
325,10€ anuals l'any 2020, 11€ més del que paga actualment i pràcticament un 15% menys del que hauria aug-

Rebaixa d'un 25% del preu per estudiar instruments
de cobla a l'escola de música

Nou espai d'assaig per grups musicals i més activitats per
joves:

Per tal de potenciar l'estudi i la pràctica dels instruments
de cobla, l'Ajuntament de Cassà també aprovarà a partir
de l'any 2019 la reducció d'un 25% del preu per l'estudi
d'instruments de cobla a l'Escola Municipal de Música
Pere Mercader.

El 2019 s'obrirà el nou espai d'assaig per grups musicals a
l'antiga bàscula del Trust. Aquest equipament se suma a totes
les activitats que s'han iniciat al llarg del 2018 cada tarda a l'espai
jove l'escorxador amb la incorporació del dinamitzador juvenil.

Amb aquesta mesura es vol incentivar la pràctica
d'aquests instruments i facilitar el fet que més alumnes
iniciïn la pràctica d'instruments com el ﬂabiol, el ﬁscorn, la
tenora, el tible o el contrabaix entre d'altres.

mentat si no s'hagués fet cap canvi.
En l'anterior legislatura entre els anys 2011 i 2015, durant
el govern anterior, l'IBI va incrementar un 51%, augmentant pràcticament en 1.000000 d'euros la recaptació per
aquest impost.
Entre els anys 2015 i 2019, la recaptació per IBI haurà
augmentat un 23%, menys de la meitat del que ho va fer
el govern anterior de CiU, i en valor absolut haurà augmentat 670.000€ un 30%
menys també que el
govern anterior.
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Més inversió en serveis socials:
L'àrea que experimenta un major increment és la de serveis
socials i ciutadania, amb quasi 600.000€, experimenta un increment dels recursos de més del 20%, i que des del 2015 ha augmentat més d'un 46%.
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Geriàtrica i ajudes pels usuaris:
L'aportació de l'Ajuntament de Cassà de la Residència ha augmentat més d'un 23,7%, arribant als 160.000€, al mateix temps
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