INFORME D'INTERVENCIÓ
Expedient : F1102019000002
Assumpte : “Al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general
corresponent a l’exercici 2019.”

Vistes les al·legacions formulades, pel senyor Joan Mercader i Carbó, actuant en representació
del grup municipal del Partit del Socialistes de Catalunya amb número de registre d’entrada
telemàtic E/000593-2019 de data 11 de gener de 2019, contra l’acord d’aprovació inicial del
pressupost general per a l’exercici 2019.
No havent-se presentat cap altra reclamació com així consta en el certificat inclòs en l’expedient.
Primer. Amb data 20 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament, el
Pressupost General per a l’exercici 2019, exposant-se al públic mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província amb data 27 de desembre de 2018.
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 18 de gener de 2019, s’han
presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, les
al·legacions que es concreten en :
a) Incorporar dotació econòmica pertinent per a realitzar ara la 2a fase de la construcció de
la pista polivalent.
b) Dur a terme el manteniment necessari per a condicionar de manera òptima el Centre
Cultural
c) Canviar el terra del gimnàs de l’Escola Marià Cubí.
d) Destinar una partida econòmica per a elaborar el projecte de gimnàs de ‘Escola Mare de
Déu de Montserrat.
e) Augmentar les partides econòmiques de subministrament d’aliments, ajuts a lloguer,
ajuts deutes de subministrament i ajudes a la vellesa.
f) Prioritzar la contractació de personal per a Serveis Socials
g) Crear una subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica.
h) Creació dels Horts Socials
i) Creació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis per a comunitats
j) Incrementar la partida econòmica destinada a la borsa d’inclusió social.
k) Desenvolupar i dur a terme un Pla de xoc contra graffitis i i excrements de gos
l) Renovació i millora de la plaça Família Maristany.
m) Renovació de la xarxa de carril bici
n) Dotar un partida pel manteniment dels camins del sector del Pla de Grau.
o) Dotal econòmicament la quantitat del 0,7% en l’àmbit de solidaritat i cooperació.
p) Dur a terme el projecte de remodelació i urbanització del centre entre el carrer del camí
Nou i el carrer Fonlladosa.
q) Fer el projecte i execució de la 2a fase del rocòdrom exterior del GEM.
Segon. Cal fer constar que cap de les “al·legacions” està quantificada, ni s’indica el seu valor
estimatiu, ni la font de finançament proposada.

Tercer.
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.
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 PSC no entren en cap dels tres apartats de
l’article 170.2, sinó que caldria considerar-les esmenes als pressupostos.
Per tot el que s’ha exposat, entenc que procedeix desestimar les al·legacions presentades pel
grup municipal del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), pels motius exposats.
L’interventor,
Ramon Boada i Oliveras

Malgrat de Mar, a la data de la signatura.

