
                 

 

 

 

 

 

Davant el projecte d’impostos i taxes municipals de CiU i ERC, els grups de l’oposició vàrem presentar diferents propostes amb 
l’objectiu de rebaixar la pressió fiscal al Masnou. CiU i ERC les van rebutjar perquè, tot i la bona salut de la economia municipal 
i malgrat la malmesa economia de les famílies masnovines, prioritzen el seu interès per recaptar més.  

En canvi, tots els regidors i regidores de la oposició compartim un objectiu comú: Aconseguir que els nostres ciutadans i 
ciutadanes paguin menys l’any 2014.  

Tres són les raons que justifiquen aquest objectiu: 

1) Les famílies ho estan passant malament i cal disminuir la seva despesa 

2) Per decret estatal es manté per a l’any 2014 l’augment de l’IBI en un 10% 

3) L’Ajuntament ha ingressat més del que ha gastat, al voltant de 4 milions d’euros.  

 

 

Com CiU i ERC no en volien ni sentir a parlar, tots els regidores i regidores de l’oposició vàrem decidir presentar una proposta 
conjunta, per tal de rebaixar la taxa d’escombraries per als habitatges i de deixar a zero la taxa de clavegueram. Així obteníem 
un estalvi mig de 65 euros per família (que compensaria en certa forma l’augment per Decret de l’IBI), perquè no volem que es 
cobri ni un euro més del necessari a les famílies del Masnou, que ja van prou escanyades. 

En el ple del 17 d’octubre, el govern de CiU i ERC, en veure’s en minoria, va retirar la proposta per impedir la seva votació i 
evitar la rebaixa d’impostos i taxes que nosaltres havíem plantejat. 

Davant aquest fet, l’oposició en ple vàrem demanar un ple extraordinari, per forçar el govern a debatre i aprovar uns nous 
impostos i taxes més favorables per a la economia de la ciutadania del  Masnou.   

El 4 de novembre es va convocar una comissió informativa extraordinària  per debatre i votar la nostra proposta, cosa que 
tampoc va ser possible per l’actitud obstruccionista de CiU i ERC.  

CiU i ERC han perdut els papers. Han intentat bloquejar, de qualsevol manera, la iniciativa de l’oposició per rebaixar els 
impostos municipals, amb una actitud autoritària inacceptable que no s’havia produït mai en els 34 anys d’Ajuntaments 
democràtics. 

Davant d’aquests fets tant preocupants, tots els regidors i regidores de l’oposició tenim clares les necessitats de la nostra 
ciutadania i, per tant, el nostre objectiu: 

 

 

I ho volem aconseguir, perquè la nostra proposta és: 

Moderada. 
Assumible 
I beneficia tota la ciutadania del Masnou 

Estem convençuts que ho aconseguirem!  

El ple extraordinari es celebrarà el proper  
dijous  21 de novembre a les 12 del migdia  

 

TOTA L’OPOSICIÓ UNIDA PER REBAIXAR 
ELS IMPOSTOS AL MASNOU (65€/FAMÍLIA) 

EL GOVERN MUNICIPAL DE CiU i ERC REACCIONA AMB UNA PATALETA AUTORITÀRIA  CONTRA LA NOSTRA INICIATIVA 

Vine i participa activament, perquè ens afecta 
a tots el ciutadans i ciutadanes del Masnou!  

HI HA DONCS MOTIUS SUFICIENTS PER REBAIXAR ELS IMPO STOS I TAXES 
MUNICIPALS, SENSE QUE PERILLI EL MANTENIMENT DELS S ERVEIS. 

Rebaixar els impostos a la ciutadania  


