
AL·LEGACIONS 2. 

Aquestes al·legacions presenten accions concretes i realitzables. Són realistes i superen l'àmbit 
ideològic, són propostes de ciutats que ens agradaria que foren estudiades per incorporar-les als 
pressupostos o bé per ser valorades durant l'execució del pressupost amb romanents.
Les al·legacins tenen dos parts, la primera amb propostes de reducció de despesa i la segona amb 
propostes per realitzar: 

Propostes reducció de la despesa en algunes partides:

Classficació Denominació Quantitat Proposta i estalvi aproximat

22602 Publicitat i propaganda 126.500€ Una reducció dràstica del 50%, l'ajuntament té 
suficients canals de comuniciació com per no necessitar
una despesa tan gran.
Estalvi 60.000€ 

22201 Comunicacions postals 38.000€ Al segle XXI amb les noves tecnologies cal anar 
reduïnt aquesta despesa. Proposta del 50%. 
Estalvi 19.000€

48900 Grups polítics 
municipals

44.800€ Establir un màxim de 500€ per partit i un mínim de 200
segons els regidors. Reducció d'un 50%. 
24.000€

22706 Estudis i treballs tècnics 496.500 Reducció significativa d'aquesta partida. 

23300
91200 PRE

Assistències òrgans de 
govern

342.000 Reducció d'aquesta despesa. I mínim, que cap 
regidor /a de govern o oposició cobre per assistències si
ja cobra diners (que superen 2,5 vegades el salari 
mínim interprofessional) per ser representant al 
parlament, congrés, senat, consell comarcal o diputació.
Estalvi mínim 46.000€

78000
33400 PRE

Aportació conveni 
Bisbat de Tortosa

35.000€ Revisió del conveni per reduir l'aportació encara més 
del que proposa el pressupost. 



CUP-AE fa 13 propostes possibles, realitzables i de ciutat: 

Classificació Denominació Proposta Cost 
aproximat

16200 Formació personal Augment d'aquest despesa i incloure formació per : 
- Impulsar model participatiu de pressupostos. 
- Reorientar les fires i el viver d'empreses a l'economia
del  bé  comú,  primer  sector  ecológic,  energies
alternatives i el cooperativisme. 

6.000€

22100 Auditories per 
eficiència energètica 

Planificar  en  3  anys  realitzar  auditories  als  edificis  i
equipaments  municipals  que  tinguen  més  despesa
energètica  i  realitzar  les  mesures  oportunes.  Aquestes
inversions s'amortitzen en pocs anys i suposen un estalvi
important. 
Començar l'execució del pla durant el 2016 perquè té un
benefici immediat. 

10.000€ (si 
no es fan 
per acords 
signats)

Iniciar  una  taula  amb  tots  els  agents  del  sector,  per
impulsar el mercat de pagesos. I formació tècnica. 

2.000€

Auditoria energètica 
a dos escoles 
públiques

Fer  auditoria  energètica  a  dos  escoles  públiques   per
aplicar el model “Rubí brilla” que reinverteix els diners
en més estalvi i en les mateixes escoles

5.000€

48005
23100 BSO

Subvenció càritas per
menjador social

Ampliar aquesta subvenció permetria obrir el menjador
tots els dies de l'any

20.000€

Subvenció a Càritas i
Creu Roja

Per fer més digna la bossa d'aliments mensuals que es
donen a les famílies

60.000€

Recuperar el xec 
d'aliments

Per complimentar la bossa d'aliments amb les famílies
més necessitades. Acord amb el petit comerç i del nucli
antic. 

30.000€

Pla d'igualtat 
municipal

Dotar-lo de recursos econòmics perquè s'aplique 50.000€

Campanya 
antirumors racistes

Desplegar una campanya comunitària  contra els  falsos
rumors de caire racista

1.000€

Equip de so al centre 
cívic

Perquè les entitats i associacions que l'utilitzen no hagen
de llogar un equip de so

1.000€

Subvenció per la 
celebració del nou 
any amazic

Una  festa  celebrada  per  una  part  significativa  de  la
ciutadania,  i  que  l'any  passat  que  no  va  tenir  el
recolzament institucional que es mereixt. 

1.000€

Instal·lar cartells 
informatius

Augmentar el nombre de cartells informatius (pirulos) en
quatre més

Desconeixem 
cost 

Eliminació barreres 
arquitectòniques

Incloure en cada pressupost municipal una partida fixa
per  eliminar  barreres  arquitectòniques.  Començar  al
2016 i decidir les actuacions amb AMITE (associacions
discapacitats Terres de l'Ebre) amb socis/es a Tortosa. 

50.000€ 
(mínim)

En total 234.000€. Creiem que són realitzables aquestes propostes, i sobretot que són necessàries i 
de ciutat. Per això des de CUP-AE demanem que s'incloguen als presspostos municipals del 2016. 


