
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS  

PER A L’ANY 2016 

Les propostes de la CUP-Poble Actiu són: 

- Increment d’ingressos: 

 

La proposta de l’IBI d’incrementar per primera vegada en aquesta ciutat fins a un 1 de 

coeficient l’IBI per usos diferenciats (industrials, comercial, oficines, etc.) per a valors 

cadastrals superiors a 400.000€, fets que garanteix que aquesta pujada no afecta a la 

petita i mitjana empresa, veritable motor econòmic de la nostra ciutat. 

 

- Reducció de despeses:   

 

Proposta 1: Reducció del capítol/article 22 en un 4% en la seva totalitat definint i 

optimitzant en funció de les necessitats reals. Aquesta partida global actualment és de 

84.987.000€ (37,92% del total del pressupost) i contempla com a despeses principals 

els estudis tècnics a tercers, els subministraments de materials com d’oficina i altres 

despeses divers. Per tant, entenem que fent una revisió acurada es podrà reduir la 

despesa en aquests conceptes. 

 

Proposta 2: Reducció del capítol/article 13 (Programa 1320) “Seguretat i Ordre Públic” 

en un 2% en la seva totalitat. Aquesta partida suposa actualment 19.494.000€ (8,70% 

del total del pressupost) i entenem que és una de les partides menys transparents 

tenim en compte que existeixen despeses i divisions d’intervenció les quals són 

innecessàries. ( Antiavalots , cotxes sobrevalorats, etc.) 

 

Aquests fons generen noves capacitats (uns 4.300.000€) de destinació a altres partides 

pressupostàries les quals. 

- Proposta 1: Complir els compromisos amb els treballadors/es municipals. (Devolució 

de la paga extra de l’any 2012, increment de l’1% previst i assoliment de tots els 

compromisos establerts en conveni i actes annexes). Valoració estimada: 1.800.000€. 

 

- Proposta 2: Incrementar la partida en Serveis Socials (Programa econòmic 2311) en un 

6% (uns 600.000€). Actualment la dotació és de 10.739.000€ (4,79% del pressupost 

total). Els àmbits d’actuació haurien de ser: 

 

1. Pobresa energètica i eficiència. Donat que la partida de l’AMB de 800.000€ es 

troba exhaurida. 

2. Habitatge i lloguer socials. Suport Jurídic, mediació per lloguer social i ajudes 

pels afectats de desnonaments. 

 



- Proposta 3: Incrementar la partida en àmbits de la Dona (Programa econòmic 2312) en 

un 10% (uns 120.000€). Actualment la dotació és de 1.203.000€ (0,54% del pressupost 

total).  

 

- Proposta 4: Incrementar la partida en Cooperació (Programa econòmic 2314) en un 

15% (uns 80.000€). Actualment la dotació és de 544.506€ (0,24% del pressupost total). 

Els àmbits d’actuació haurien de ser: Atenció als refugiats i altres emergències socials. 

 

- Proposta 5: Crear la partida en Edificació de Centres Educatius (Programa econòmic 

231X) i dotar-la amb 1.000.000€.  

S’ha de garantir que durant el 2016 es licitin i s’adjudiquin tant els projectes d’obra 

com l’edificació de les escoles en barracots i que per tant es puguin iniciar les obres 

dins de l’exercici 2016, sense renunciar a les competències que té la Generalitat en 

aquest aspecte. Per tant es tractaria d’un conveni a compte, un avançament. 

 

- Proposta 6: Incrementar la partida en Manteniment de Centres Educatius (Programa 

econòmic 3230) en un 10% (uns 600.000€). Actualment la dotació és de 5.988.981€ 

(2,67% del pressupost total). S’ha de garantir les reparacions pendents de tots els 

centres educatius de la ciutat amb prioritat d’aquells amb elements nocius per a la 

salut com estructures d’uralita, etc. 

 

- Proposta 7: Incrementar la partida en Participació Ciutadana (Programa econòmic 

9240) en un 25% (uns 100.000€). Actualment la dotació és de 395.608€ (0,18% del 

pressupost total). Els àmbits d’actuació haurien de ser: 

 

Dotar programes específics, sobre projectes participatius que es treballin als Consells 

de Districte i que aquests tinguin capacitat vinculant de decidir sobre aquestes 

partides. 


