
 
3 DEFENSEM ELS NOSTRES 
SERVEIS MUNICIPALS 
Apostem per una fiscalitat més justa 
 

Des de l’inici de l’ofensiva neoliberal fins als nostres dies hem viscut un 
continu desmantellament dels nostres serveis públics que ha comportat 
que avui, enmig d’una situació d’emergència social, les nostres adminis-
tracions públiques no tinguin capacitat de gestionar els serveis socials 
bàsics. 

Serveis socials tan importants com l’aigua, el servei de jardineria o la 
gestió de residus estan avui fora del control democràtic. Aquestes pri-
vatitzacions han suposat una continuada transferència de diners públics 
a empreses privades, un augment dels costos dels serveis i la precarit-
zació laboral dels treballadors.   

Apostem per recuperar els nostres serveis i gestionar-los de forma de-
mocràtica, incloent en el procés de decisió a la ciutadania i als treballa-
dors públics.  
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1 Fiscalització de la 
contractació pública i 
concessions 
Elaborar la cronologia de les 
privatitzacions, les justificaci-
ons esgrimides i elaborar els 
informes pertinents sobre les 
conseqüències socials, eco-
nòmiques i laborals que ha-
gin comportat. 

2 Substitució pro-
gressiva de la con-
tractació externa 
Els Ajuntaments sovint con-
tracten a empreses externes 
per gestionar serveis, consul-
tories o projectes que podria 
assumir el propi consistori. Cal 
externalitzar només com a 
darrera opció. El servei intern 
sempre ha de ser prioritari. 

3 Elaboració dels es-
tudis tècnics i econò-
mics pertinents per a 
la (re)municipalitza-
ció de serveis 
En molts casos l’externalitza-
ció ha suposat l’encariment 
del servei i la precarització de 
les condicions laborals dels 
treballadors.  
Cal revisar tots els contractes 
de concessions i externalitza-
cions i establir un calendari de 
recuperació dels serveis. 

En especial aquells que con-
formen els serveis bàsics de 
l’Ajuntament com el servei 
d’aigües (Aqualia), l’enllume-
nat (Citelum), el servei de ne-
teja (Citelum) i els serveis fu-
neraris (Memora).
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4 Estabilitat laboral 
dels treballadors mu-
nicipals 
L’Ajuntament garantirà l’es-
tabilitat laboral dels treballa-
dors municipals, la seva pro-
fessionalització i la possibilitat 
de participar en la gestió del 
servei conjuntament amb la 
ciutadania. 

Tanmateix, es comprometrà a 
mantenir tots els llocs de tre-
ball i no aplicar les successi-
ves reformes laborals. 

5 Mostrar la nostra 
oposició al frau de 
l’AMB en la creació 
de l’empresa mixta      
pública-privada 
AMB-AGBAR   
L’AMB pugna perquè AGBAR 
acabi gestionant tot el servei 
d’aigües de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, furtant així 
la capacitat dels municipis de 
escollir com gestionar-se. 

L’AMB no representa la volun-
tat democràtica dels munici-
pis, que resideix en els seus 
ajuntaments, i no podem per-
metre que ens robin la capaci-
tat de decidir com gestionar-
nos. Cal denunciar la conni-
vència de les institucions i 
els partits polítics amb els 
que especulen amb els nos-
tres drets.  

Política fiscal 

Criteris de gestió 

6 Tornar al dret ad-
ministratiu en lloc del 
dret privat 
Els serveis que gestiona i dels 
que participa l’Ajuntament 
s’han de regir prioritària-
ment per dret administratiu 
(públic) i no privat.  

Cal que els recursos públics es 
gestionin de forma transpa-
rent i sotmesa a criteris pú-
blics de legalitat. 

7 Despesa social prio-
ritària 
És en les prioritats d’inversió i 
pagament on es poden obser-
var més nítidament les idees 
que regeixen una candidatura.  

La despesa social i les transfe-
rències públiques de renda se-
ran prioritàries per damunt 
del deute i els contractes pri-
vats. 

8 Trencar amb el cli-
entelisme  
Cal elaborar un reglament de 
subvencions públiques mu-
nicipals que facin referencia a 
projectes concrets, amb ob-
jectius i control de resultats. 
Evitant així que les subvenci-
ons siguin un mecanisme de 
compra de suport polític. 
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9 Preferència per pro-
veïdors locals 
En contractes de subministra-
ment, l’Ajuntament ha de uti-
litzar preferentment proveï-
dors locals o de poblacions 
veïnes. 

10 Retirada de fons i 
d’operacions amb en-
titats de crèdit que 
practiquin desnona-
ments 
L’Ajuntament establirà prefe-
rència d’ús per cooperatives 
socials de crèdit i banca 
ètica. 

Política fiscal 

Criteris de despesa 

11 Rehabilitació i 
manteniment priori-
taris abans que noves 
construccions 
La remodelació, aprofitament 
d’ús i el manteniment d’equi-
paments i infraestructures pú-
bliques ja existents seran prio-
ritaris davant de noves inver-
sions en construcció. 

12 Compra abans que 
lloguer indefinit 
En inversions per béns immo-
bles, prioritzar la compra amb 
un calendari d’amortitzacions 
que el lloguer indefinit. 

13 Eliminació d’infra-
estructures i òrgans 
superflus o fallits 
Eliminar aquells òrgans i aque-
lles infraestructures que hagin 
demostrat la seva inutilitat o 
que derivin de projectes fa-
llits (DIPEL, plaques solars, 
etc.). 

Política fiscal 

Criteris d’ingressos 

14 Taxes, preus pú-
blics i multes en fun-
ció de la renda  
L’import de taxes, preus pú-
blics i multes ha d’establir-se 
en funció de la renda. Partint 
de l’escenari en que les rendes 
mitjanes no hagin de pagar 
més, cal elaborar variacions en 
els càrrecs de forma progres-
siva. 

15 Bonificacions en 
l’IBI en funció de la 
renda i el tipus d’ha-
bitatge 
S’elaborarà un estudi sobre 
el tipus impositiu òptim de 
l’IBI perquè sense apujar els 
costos a les rendes mitjanes es 
puguin subvencionar part o la 
totalitat de l’impost a les famí-
lies amb més dificultats. 

Aplicar bonificacions en habi-
tatges amb sistemes d’ener-
gia eficient, fins un 20%.  
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16 Reforçar la pro-
gressivitat de l’IBI  
Els ajuntaments poden aplicar 
tipus impositius diferents se-
gons els tipus d’edificis (resi-
dencials urbans, residencials 
rústics, especials i no residen-
cials).  

Cal aplicar els coeficients d’IBI 
que siguin progressius en fun-
ció del valor de l’habitatge i 
augmentar-lo en immobles no 
residencials per tal de reforçar 
la progressivitat del impost. 

17 Reforçar la pro-
gressivitat de l’IAE  
Aplicar criteris de progressivi-
tat sobre l’IAE (Impost sobre 
les Activitats Econòmiques). 

Aplicar bonificacions de fins el 
50% durant l’inici de una acti-
vitat empresarial, en cas que 
no obtingui beneficis, durant 
un període màxim de cinc 
anys.  

Permetre bonificacions de fins 
el 50%, durant cinc anys com 
a màxim, per la creació de 
llocs de treball, la contractació 
de persones de més de cin-
quanta anys, persones amb li-
mitacions funcionals i/o atu-
rats de llarga durada. 

Per últim cal revisar les excep-
cions de l’impost atorgades i 
suprimir aquelles que no res-
ponguin a criteris socials ni 
ambientals.  

18 Reforçar la pro-
gressivitat de l’ICIO  
L’ICIO (Impost sobre Cons-
truccions, Instal·lacions i 
Obres) és l’impost que s’aplica 
a tota construcció o obra que 
necessiti una llicència. El tipus 
impositiu no pot excedir el 4%. 
Proposem situar al màxim el 
tipus impositiu sobre noves 
edificacions (4%) i reduir-lo a 
la meitat (2%) per a rehabilita-
cions.  

Tanmateix, establir bonificaci-
ons de fins el 95% en cons-
truccions d’interès municipal i 
d’estalvi energètic       

19 Revisar l’impost de 
plusvàlua (IVTNU) 
L’Impost sobre el Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Ur-
bana (IVTNU), conegut popu-
larment com plusvàlua, va ser 
dissenyat perquè els propieta-
ris que venguessin un pis pa-
guessin en impostos part del 
augment de preu. 

Recentment, gràcies a la pres-
sió ciutadana, s’ha eximit a les 
famílies desnonades d’haver-
lo de pagar. Però cal revisar 
l’impost perquè des de l’esclat 
de la crisis els pisos ja no aug-
menten de valor i per tant no 
té sentit haver de seguir pa-
gant l’impost. Cal eximir-ne el 
pagament en aquells casos 
en que l’habitatge hagi per-
dut valor.


