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Expedient : F1102019000003
Assumpte : “Al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general
corresponent a l’exercici 2020.”

Vistes les al·legacions formulades, pel senyor Ramir Roger i Artigas, Joaquim Albert i Roig i la
senyora Ester Martínez Tarrés, actuant en representació del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, amb número de registre d’entrada E/2020000694 de data 14 de gener
de 2020, contra l’acord d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2020.
No havent-se presentat cap altra reclamació com així consta en el certificat inclòs en l’expedient.
Primer. En data 19 de desembre de 2019 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament, el
Pressupost General per a l’exercici 2020, exposant-se al públic mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província amb data 23 de desembre de 2019.
Dintre del període legal d’exposició pública que finalitzava el dia 17 de gener de 2020, s’han
presentat al·legacions per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, les
al·legacions que es concreten en :
1. Manca d’un pla d’acció municipal.
2. Incompliment del Reglament de participació ciutadana i qualitat democràtica de
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, en concret l’article 39.2 relatiu a la convocatòria
d’Audiència pública per a presentar el pressupost :
“2. Serà preceptiu que una vegada l’any sigui convocada una Audiència Pública
per tal de presentar el pressupost i les ordenances municipals, amb una antelació
mínima de 15 dies abans del Ple Municipal que ho ha d’aprovar.”
3. Manca d’un pla estratègic de les subvencions incloses en el pressupost, d’acord amb el
que disposa l’article 8.1 d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de
Subvencions.
4. Modificacions en les inversions previstes en el pressupost, d’acord amb el següent detall
a) Excloure la inversió prevista en l’aplicació pressupostària 21.1532.60900, Plaça
Maristany, per un import de 31.000 euros.
b) Incloure una aplicació destinada a la remodelació de la plaça Pere III per un import de
74.000 euros.
c) Excloure l’aplicació 21.1532.61910, Millores urbanes, per un import de 200.000 euros.
d) Incloure una aplicació destinada a Inversions de participació 2020, per un import de
200.000 euros.
e) Excloure l’aplicació pressupostària 21.1532.61920, Actuacions al carrer Sant Esteve, per
un import de 50.000 euros.
f) Incrementar la dotació pressupostària de l’aplicació 11.9200.63200, Rehabilitació i
millora edificis corporació, en 90.000 euros.
g) Incloure una aplicació destinada a obres de canvi del terra de la piscina municipal, per
un import de 150.000 euros.
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Segon. Quant a l’al·legació relativa a la manca d’un pla d’actuació municipal no es cap dels
documents previstos en els articles 164 a 166 del RDL 2/2004.
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Tercer. Quant a la segona al·legació, certament no consta que s’hagi efectuat aquesta Audiència
Pública.
Quart. Quant a l’al·legació relativa a la manca d’un pla estratègic de subvencions, d’acord amb
allò que preveu l’article 8.1 d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de
Subvencions, cal posar de manifest que, tal i com s’exposava en l’informe d’intervenció del
pressupost :
“En l'expedient del Pressupost, no apareix el pla estratègic de subvencions atès
que no forma part de l'expedient del Pressupost General.”
Cinquè. Quant a l’al·legació relativa a la modificació de les previsions relatives a inversions reals,
que resumides representen :
Descripció
Plaça Maristany
Remodelació plaça Pere III
Millores urbanes
Inversions procés participatiu 2020
Actuacins carrer Sant Esteve
Rehabilitació i millora edificis Corporació
Canvi paviment piscina

Altes

Baixes

74.000,00
200.000,00
90.000,00
150.000,00

31.000,00
200.000,00
50.000,00
-

514.000,00

281.000,00

Cal posar de manifest que el pressupost, d’acord amb el que disposa l’article 165.4 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el pressupost ha d’aprovar-se sense dèficit inicial, d’acord amb la proposta del grup
d’ERC el pressupost presentaria un dèficit inicial per un import de 233.000 euros.
Sisè. L’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004 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.”
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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 d’ERC 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 d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pels motius exposats.
L’interventor,

Malgrat de Mar, a la data de la signatura.
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