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“Atès que la crisi econòmica continua colpejant amb força les famílies de Llagostera, amb atur, 
precarietat i exclusió social. 
Atès que actualment malgrat disposar d’una feina moltes persones continuen estant en situació 
de pobresa, donada la precarietat laboral en què es troben, agreujada per la darrera reforma 
laboral. 
Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major 
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els treballadors i les 
treballadores i les classes mitjanes. 
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major 
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un 
finançament adequat. 
Atès que els ingressos municipals provinents d’altres administracions, com ara els que 
cofinancen les llars d’infants, s’han reduït de forma significativa. 
Atès que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1.000 € mensuals, per la qual 
cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de 
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones però 
de gran importància per a la ciutadania. 
Atès que nosaltres considerem que no n’hi ha prou amb tenir equipaments i serveis, sinó que 
cal que tothom hi pugui accedir, garantint així la seva funció social i que cap veí o veïna en 
pugui quedar exclosa per motius econòmics. 
Atès que per moltes famílies requerir els ajuts dels serveis socials suposa un tràngol emocional 
que no estan disposades a assumir, quedant-se així al marge dels ajuts públics.  
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals 
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat, la 
inclusió social, el repartiment de la riquesa i que permet superar les barreres d’accés que tenen 
alguns ciutadans a determinats serveis i activitats municipals. 
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el 
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars), establint 
franges d’usuaris/es i un determinat preu o taxa per a cada franja que cobreix un percentatge 
variable del preu de cost de provisió del servei.” 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus i taxes públiques municipals 
dels serveis, equipaments i activitats que presta l’Ajuntament de Llagostera, i que s’ajusti per a 
cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la 
perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar.  
 
Segon.- Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics 
municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus i taxes 
públiques dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el proper 
any fiscal” 
 
 
S’aprova per unanimitat   
	


