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L’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ DEMANA A 
L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA 
QUE IMPEDEIXI  L'EXEMPCIÓ DE L' IM-
POST DE BENS IMMOBLES (IBI) QUE 
SOL·LICITA LA CAJA RURAL DE LA RIO-
JA, PELS PISOS QUE DISPOSA EN PRO-
PIETAT A L'EDIFICI AIROTO 

En el darrer ple ordinari de l'Ajuntament de 
Torredembarra hi havia la PROPOSTA D'AL-
CALDIA REFERENT A EXEMPCIÓ SOBRE 
BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBA-
NA, sol·licitada per la FUNDACIÓN ESPE-
CIAL CAJA RIOJA, entitat creada per la CA-
JA DE AHORROS LA RIOJA. Cal dir que la 
proposta va ser retirada fins el proper ple, a 
petició de l'ABG. 

Segons consta en la proposta, la FUNDA-
CIÓN ESPECIAL CAJA RIOJA -entitat sen-
se ànim de lucre, segons els seus estatuts- 
disposa de 20 apartaments i un local a 
l'edifici AIROTO, al passeig Rafael de Cam-

palans, 14. Són apartaments, a primera línia 
de mar, posats al mercat en règim de llo-
guer. 

La FUNDACIÓN ESPECIAL CAJA RIOJA 
sol·licita que aquests immobles -fins ara 
eren propietat de la CAJA DE AHORROS 
LA RIOJA- estiguin exempts de pagar 
l'IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI) en 
considerar que l'esmentada Fundación no té 
ànim de lucre i que té dret a no pagar la con-
tribució. 

Des de l’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ consi-
derem que acceptar aquesta proposta 
podria tenir greus conseqüències a les 
arques municipals, ja que la majoria d'enti-
tats financeres podrien passar totes les seves 
propietats a les seves fundacions, que supo-
sadament són sense ànim de lucre, fent que 
una bona part dels immobles del nostre mu-

nicipi quedessin exemptes de tributar l'IBI. 

També volem denunciar les males 
pràctiques de la majoria d'entitats finan-
ceres, que s’aprofiten del sistema per que-
dar-se els habitatges de les famílies afecta-
des per la crisi, que s’han quedat sense feina 

i sense recursos. 

Demanem a totes les entitats financeres 
que si volen recuperar la confiança i el 
respecte de la societat civil, comencin 
per respectar un dels drets bàsics de les 
persones, el dret a l'habitatge. 

L’ALTERNATIVA BAIX GAIÀ acceptaria 

reduccions fiscals als immobles si es po-
sessin en règim de LLOGUER SOCIAL. 

Demanem a l'AJUNTAMENT DE TORRE-
DEMBARRA que posi totes les energies 
jurídiques i tècniques per aturar la pro-
posta esmentada de la Fundación Espe-

cial Caja Rioja. 

ALTERNATIVA BAIX GAIÀ 

Novembre de 2014 

QUE ELS BANCS PAGUIN L’IBI! 
La Caja Rural de la Rioja –a través de la seva Fundació– ha demanat a l’Ajuntament de Torredembarra 

no pagar la contribució dels pisos de la seva propietat i que lloga per treure el pertinent benefici. 

     L’APUNT 

Les entitats bancàries que operen a 

Torredembarra han gaudit de la im-

punitat de qui reparteix el poder i el 

diner.  

L’arribada de la crisi va ser un punt i 

part en el seu negoci. Després de ser 

sanejats amb el diner públic que 

abans destinàvem a l’educació i a la 

sanitat, tornen a fer de les seves.  

No volen pagar impostos. Ara ho 

proven a la Torre. Creen una fun-

dació pretesament sense ànim de 

lucre –serà per ajudar a les famí-

lies que ells mateixos desnonen?-

Entre les activitats de la fundació 

–ailàs!– hi trobem la gestió de 

lloguers de pisos ubicats davant 

del mar. 

La seva regla de tres és ben senzilla: 

si el clero no paga l’IBI... per què  

l’hauria de pagar una fundació? 

On provar aquesta proposta maledu-

cada i usurera? A Torredembarra, el 

paradís dels pirates i dels especula-

dors. Si us plau, no els fem aquest 

favor!       Jordi Suñé 
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PEL CONTROL DE LA    

DESPESA I PER UNS      

IMPOSTOS JUSTOS 

 

 

 

 

 
“Ara no toca” es va concentrar el 19 d’octubre a la 

plaça de la Font per tal de reivindicar uns pressu-

postos socials i uns impostos justos. Entre les se-

ves crítiques a l’Ajuntament destaquen les inversi-

ons en equipaments que els darrers anys han es-

tat un desastre i la política de lloguer de locals. 

HAN ENXAMPAT A MONAGO (PP) 

FENT VIATGES PRIVATS A COMPTE 

DEL SENAT 

TORREDEMBARRA, 1556 ATURATS i 

ATURADES i PUJANT! 

EL CAP DE PREMSA DE CAMACHO 

(PP), NOU DIRECTOR DE RTVE-CAT 

 

QUÈ PASSA AMB LES 

PROMOCIONS            

IMMOBILIÀRIES     

ABANDONADES? 

La imatge de la vila és força grisa. A part de 

l'estètica de les noves construccions que han des-

dibuixat la imatge del municipi i que no han apor-

tat una major qualitat de vida, tenim tot de pisos 

abandonats, a mig fer, propietat d'empreses que 

van fer grans negocis amb la bombolla immobilià-

ria. Cal una resposta contundent des de les admi-

nistracions públiques.  

PARTICIPA! 
L'assemblea de l'Alternativa Baix Gaià ha comen-

çat a posar fil a l'agulla per preparar les eleccions 

municipals del 2015. Els contactes amb la CUP són 

regulars i s’està treballant per posar les bases d’ 

una candidatura d’esquerres i rupturista. Ben aviat 

explicarem els detalls. Endavant! 

LA GENERALITAT NO 

VOL FER L’ESCOLA 

VOLEN MANTENIR LA 

DESORBITADA PRESSIÓ 

FISCAL DE CARA A L'ANY 

VINENT! 

L'Ajuntament de Torredembarra manté la forta 

pressió fiscal dels darrers anys. Ja veurem qui 

podrà complir amb les obligacions el 2015...  

HOMENATGE A       

SANGTRAÏT 

El 23 de novembre el Pedro Gutiérrez va signar a 

l’Auca exemplars del disc d’homenatge a Sang-

traït, el mític grup de rock dur. El Pedro és el ba-

tería d’Inmoonere, un dels grups que participa en 

el disc col·lectiu que recull cançons de la banda de 

la Jonquera. 

JA ÉS AL CARRER UN 

NOU TORRE TIMES 

Ja podeu torbar a l’Auca un nou 

exemplar del butlletí satíric Torre 

Times. 

 

“Més de 

2.300.000 de 

catalans van 

saltar-se la 

prohibició 

d'anar a 

votar.”  
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