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Expedient : F1102016000006
Assumpte : “Al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general
corresponent a l’exercici 2017.”

Vistes les al·legacions formulades, per la senyora Neus Serra i Bosch i el senyor Jofre Serret i
Ballart, actuant en representació del grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català
(PDECAT) amb número de registre d’entrada telemàtic E/000093-2017 de data 9 de gener de
2017, contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2017.
No havent-se presentat cap altra reclamació com així consta en el certificat inclòs en
l’expedient.
Primer. Amb data 15 de desembre de 2016 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament,
el Pressupost General per a l’exercici 2017, exposant-se al públic mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província amb data 19 de desembre de 2016.
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 11 de gener de 2017, s’han
presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català
(PDECAT), les al·legacions que es concreten en :
1. S’ha vulnerat el compromís de transparència atès que el pressupost no ha estat
publicat a la web municipal ni abans ni després del període d’exposició pública, i no
s’ha convocat cap sessió informativa pública oberta als ciutadans de Malgrat per
exposar els principals eixos i propostes del pressupost amb anterioritat a l’aprovació
inicial. Així mateix no s’ha publicat l’acta corresponent al Ple del 15 de desembre de
2016 amb la celeritat suficient i a un lloc visible per tal de facilitar un mínim d’informació
a la ciutadania.
2. Modificació del redactat de la “partida” relativa a projectes tècnics per tal d’incloure i
concretar dues noves accions consistents en:
a. Creació d’una “partida” específica per a l’estudi, redacció i execució del
projecte de consolidació definitiu de la Pilona.
b. Creació d’una “partida” específica per a l’execució de les accions de
conservació i consolidació de La Pilona.
3. Creació d’una “partida” específica per a la remodelació del Passeig Marítim i el Tram 0
de la Riera, amb dotació econòmica suficient per a permetre una primera fase
d’execució del projecte.
4. Augmentar la dotació econòmica de l’aplicació pressupostària creada per a la
remodelació dels carrers Llibertat i Sant Elm, de manera que permeti a l’Ajuntament
assumir tot el cost de les obres sense necessitat de fer pagar contribucions especials
als veïns.
Segon. L’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa :
“Article 170. Reclamació administrativa: legitimació activa i causes.
1. Als efectes del que disposa l’apartat 1 de l’article anterior, tenen la consideració d’interessats:
a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva.
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b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l’entitat local.
c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats
legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals,
quan actuïn en defensa dels que els són propis.
2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix
aquesta Llei.
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.”

Del que disposa l’article 170.2 del RDL 2/2004 s’ha de remarcar que en el mateix recull és una
relació tancada, es a dir, quant l’article diu “únicament” es que solament procedeix presentar
una reclamació per un o varis dels tres motius que s’hi recullen, sense que es puguin interposar
reclamacions per altres motius diferents dels recollits en la normativa.
Les al·legacions presentades pel grup municipal de PDECAT no entren en cap dels tres
apartats de l’article 170.2, sinó que caldria considerar-les esmenes als pressupostos.
Tercer. Pel que fa a la primera al·legació presentada pels recurrents cal esmentar que tal com
s’acredita amb el certificat emès pel Secretari municipal, hi consta que amb anterioritat a la
sessió plenària d’aprovació del pressupost es va publicar al portal de transparència de la web
de l’Ajuntament de Malgrat tota la informació referent a l’expedient d’aprovació del pressupost,
donant compliment a l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Pel que fa a l’al·legació que l’Ajuntament no ha convocat cap audiència pública per a debatre
els pressupostos municipals, s’ha de fer constar que per part del sotasignant no es té
coneixement que s’estigui vulnerant cap precepte legal, atès que aquest Ajuntament no té
aprovat cap reglament de participació ciutadana i que l’article 133.4 de la Llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú, literalment diu:
4.

Es podrà prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques previstos en
aquest article en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de l’Administració
General de l’Estat, l’Administració autonòmica, l’Administració local o de les organitzacions
dependents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus d’interès públic que ho
justifiquin.

Quart. En referència a la segona al·legació, a banda que la creació d’una nova aplicació
pressupostària no entra dins dels supòsits que la llei preveu que siguin impugnables.
Cal aclarir que el pressupost municipal finança aquelles despeses o inversions de competència
municipal. En referència a les competències municipals, els articles 10 i següents de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya estableix:
Article 10. Competències i territori locals
Les competències dels ens locals territorials de Catalunya s’entenen referides a llurs territoris
respectius, sens perjudici de les excepcions que es poden establir en determinades mate`ries,
d’acord amb les lleis.
Article 11. Definició i característiques
11.1. El terme municipal és l’àmbit territorial on l’ajuntament exerceix les seves competències.
11.2. La delimitació territorial del terme municipal ha d’atendre a les dimensions que li són més
idònies per a l’exercici de les funcions públiques que l’ajuntament té encomanades, amb especial
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consideració dels criteris següents: la representació d’una col·lectivitat que té consciència com a
tal, l’existència de valors històrics i tradicionals i la capacitat per a la gestió dels serveis públics
que l’ajuntament té encomanats.
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Així mateix l’article 132.2 de la Constitució Espanyola literalment diu:
2. Són béns de domini públic estatal els que la llei determini i, en qualsevol cas, la zona marítimoterrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de la
plataforma continental.

Per tant queda clar que La Pilona no forma part del terme municipal, i per tant l’Ajuntament no
en té les competències de manteniment ni conservació.
Per últim cal esmentar que l’import previst a l’aplicació pressupostària que recull l’execució de
les obres de l’avinguda Barcelona ja ha tingut en compte l’import a la baixa per la qual s’han
adjudicat, per tant la creació de l’aplicació pressupostària esmentada a l’al·legació no es podria
dotar econòmicament.
Cinquè. La tercera al·legació torna a fer esment a la creació d’una nova aplicació
pressupostària, fet que no és objecte de reclamació d’acord amb el estableix l’article 170.2 del
RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Sisè. La quarta al·legació fa referència a l’increment de la dotació econòmica de l’aplicació
pressupostària prevista per a la remodelació dels carrers Llibertat i Sant Elm, de manera que
permeti a l’Ajuntament assumir el cost total de les obres. Cal assenyalar que el sotasignant
considera que no s’ha vulnerat cap disposició legal en quant a l’el·laboració i aprovació dels
Pressupostos, ni que no existeixi el crèdit necessari per a complir amb les obligacions que són
exigibles a l’Ajuntament, ni recullen que els ingressos siguin insuficients d’acord amb les
despeses pressupostades, atès que la previsió de l’equip de govern és que part del cost
d’aquestes obres siguin finançades mitjançant contribucions especials, que d’acord amb l’article
2 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals és un dels recursos amb els que compten les
entitats locals per a finançar aquest tipus d’obres; així mateix si es tingués en consideració la
pretensió dels recurrents, provocaria un desequilibri pressupostari al no disposar d’ingressos
suficients per a mantenir l’equilibri pressupostari.

Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar les al·legacions presentades
pel grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), pels motius
L’interventor,
Ramon Boada i Oliveras
Malgrat de Mar, a la data de la signatura.
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