
   
 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 

CATALUNYA AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE VALLS PEL 2015 

 

Des del PSC entenem que el pressupost municipal ha de ser l’instrument per potenciar 

aquelles àrees d’actuació de l’Ajuntament més necessàries pels vallencs i vallenques. Es per 

això, i per la situació que actualment viu la nostra ciutat,  que entenem que cal modificar el 

pressupost de l’Ajuntament de Valls per l’any 2015, presentat per l’equip de govern i aprovat 

inicialment. El nostre grup entén que cal reforçar les àrees de formació i ocupació i de serveis a 

les persones, destinant-hi recursos que, al nostre entendre, doten en excés altres partides.  

ÉS per això que atenent allò disposat en l’art 168 i següents de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, el grup del PSC, presenta les següents 

al·legacions al pressupost de l’Ajuntament de Valls per al 2015, aprovat inicialment en el Ple de 

la Corporació el 21 de novembre: 

PROPOSTES DE REDUCCIÓ 

XARXA DE CULTURA 

Pel PSC la Cultura és un eix fonamental de la vida ciutadana, i entenem com imprescindible 

garantir els valors que aquesta aporta a la nostra societat, i especialment la creació de teixit 

associatiu que, a la nostra ciutat, té un pes molt important. 

Tot i això, l’àrea de cultura (Xarxa Cultura) ha vist incrementar la seva consignació 

pressupostària en un 7,44 % respecte de l’any 2014, i un 78% , respecte del 2012 (495.000 €). 

Proposem reduir en aquest àmbit el pressupost. En exercicis passats havíem proposat 

d’incrementar l’IPC des de 2012 fins ara. Com que aquest càlcul és negatiu per enguany, el que 

proposem és incrementar a la quantitat proposada per l’any passat 515.790 , un increment del 

5%€. Per tant, proposem una partida de Xarxa de Cultura de 541.580 € 

A banda d’aquesta disminució, tal i com ja vam dir l’any passat, entenem que la despesa en 

cultura s’ha de centrar en la potenciació de les activitats portades a terme per entitats i 

associacions vallenques, que garanteixin el nostre teixit cultural, enfront d’altres activitats 

culturals externes. Per tant, proposaríem a l’equip de govern ampliar les subvencions a entitats 

i associacions (sense conveni o partida específica), que actualment tenen una partida de 

12.000 €. 

La reducció proposada en aquesta partida, suposa un estalvi de 339.420 € 

 

 

 



   
ALCALDIA. ORGANS DE GOVERN 

Ja ho hem dit en els últims anys, i tornem a presentar enguany la mateixa proposta de 

reducció, el moment excepcional que estem passant, fa que s’hagin de prendre 

decisions excepcionals. També en les retribucions dels càrrecs polítics, tant  dels de 

dedicació exclusiva, com els que no la tenim. 

 Proposem en aquest àmbit una reducció del 15 % de la retribució dels regidors que 

tenen dedicació exclusiva o parcial, amb un sou superior a 20.000 €, i una reducció del 

10 %, d’aquells amb dedicació parcial i un sou inferior a 20.000 €. 

També proposem una renúncia a les indemnitzacions per assistències a òrgans 

col·legiats, d’aquells càrrecs polítics que tenen dedicació a d’altres administracions: 

Parlament de Catalunya, Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya o Consell 

Comarcal. 

Igualment proposem una reducció del 10 % de les indemnitzacions als membre de la 

Corporació sense dedicació ni exclusiva ni parcial. 

Aquesta proposta suposaria un estalvi de 147.500 € 

A aquesta quantitat hauríem de sumar la reducció del 15 % del sous dels càrrecs de 

confiança, L’estalvi en els sous dels càrrecs de confiança seria de 36.172,50 €  

Per tant, l’estalvi total en aquest àmbit seria de 183,672,50 € 

 

SUBVENCIO CANDELA 2021 

Respecte dels 100.000 € consignats en la partida de les Festes de la Candela del 2021, 

tot i que valorem positivament el fet de “fer bossa” de cara a la Candela del 2021,  

creiem que estem encara immersos en una situació econòmica que ens ha de fer 

prioritzar d’altres àmbits d’acció, i que per tant, l’aportació hauria de ser menor. 

Proposem, una aportació de 50.000 € 

L’estalvi en aquest àmbit seria de 50.000 € 

 

TOTAL PROPOSTES DE REDUCCIÓ: 573.092,50 

 

 

 



   
 

PROPOSTES D’INCREMENT 

Tal com ja hem dit anteriorment, la nostra principal prioritat són els àmbits de formació i 

ocupació i serveis a les persones. Per tant, els increments que proposarem seran en aquests 

àmbits: 

EDUCACIO I FORMACIO 

En anualitats anteriors vam proposar un increment en aquelles àrees que permetessin 

la igualtat real de tots els infants, vagin a l’escola que vagin o sigui quin sigui el seu 

entorn familiar. Recentment vam aprovar una moció a l’Ajuntament, presentada pel 

nostre grup, encaminada a l’eliminació de la fractura digital a les escoles. Per tal de fer 

possible la voluntat aprovada per tots els grups del Consistori, en aquesta moció, 

demanem un increment de la partida destinada al Pla Educatiu d’Entorn, a fi efecte de 

poder fer realitat la moció aprovada, però també reforçant les activitats 

complementàries a l’ensenyament bàsic. I també programes fora de l’àmbit 

estrictament escolar que ajudin a reforçar els mecanismes de seguiment dels infants i 

joves amb major risc d’exclusió. 

Proposem la creació d’una partida de 80.000 € 

PROGRAMES SOCIALS I ACTIVITATS 

Tot i que el pressupost en l’àmbit social ha anat creixent, la pobresa a la nostra ciutat 

també ha crescut i molt. Hem vist com durant els últims exercicis pressupostaris hem 

hagut d’anar fent modificats de pressupost per ampliar les partides dedicades a pal·liar 

la situació de les persones més desafavorides en el sentit que el nostre grup anava 

apuntant en cada debat de pressupostos. 

Per això, una vegada més demanem un increment decidit en aquestes partides, no tan 

sols per fer actuacions assistencialistes, si no reforçant els programes i serveis que 

garanteixin les igualtats, per no caure en l’exclusió social. 

Proposem també, que a banda de les partides per programes o per ajuts, s’incrementi 

la partida de personal de l’àrea de serveis socials, ja que veiem que s’ha reduït 

respecte del 2014, suposem per la marxa d’un dels treballadors d’aquest àmbit a la 

Biblioteca Carles Cardó, sense tornar-se a cobrir la plaça. 

Per això proposem un increment en les següents partides: 

Ajuts personals: 50.000 € 

Habitatge Social: 12.500 € 

Prevenció de l’exclusió: 50.000 € 



   
EMPRESA I OCUPACIO 

L’ocupació i la formació orientada a la ocupació i a la reinserció laboral és un dels 

àmbits que des del PSC entenem com a prioritaris. En aquest sentit, valorem 

positivament la feina feta per Vallsgenera (igual com la feta històricament per Casa 

Caritat i l’IMPE), i entenem que l’Ajuntament ha d’apostar decididament per aquesta 

eina. En aquest sentit, tot i que l’aportació a Vallsgenera per part de l’Ajuntament ha 

augmentat, creiem que encara queda curta. 

Es per això que el grup municipal del PSC proposa l’increment de la partida destinada a 

Vallsgenera 380.592,50€. 

En aquest sentit, les nostres propostes respecte a Vallsgenera van en la línia de 

potenciar l’àmbit formatiu oferint més quantitat de programes formatius i a més 

persones que a les que actualment s’està arribant.  

En la mateixa línia, s’hauria d’ampliar el nombre de plans d’ocupació, dels que es 

preveu que es podran portar a terme durant el 2014, aprovats per la Generalitat de 

Catalunya, aportant-hi els recursos propis necessaris 

Apostar per la promoció de la ciutat, i per la col·laboració amb el teixit comercial 

vallenc, per crear sinergies que permetin incrementar el valor afegit del petit comerç 

de la ciutat. 

I finalment, recolzar els emprenedors, amb programes innovadors per als autònoms. 

  

TOTAL DE LES PROPOSTES  D’INCREMENT: 573.092,50€ 

 

 


