
 

INFORME-PROPOSTA SOBRES LES AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL DE 2010 
 
 
Francesc Carulla Gratacòs, interventor municipal i Carme Gutiérrez Noguera lletrada 
assessora de l’Àmbit d’Economia i Planificació Estratègica de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, referent a les següents al·legacions presentades front l’acord del Ple 
en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2009 d’aprovació inicial del pressupost 
municipal per a l’exercici 2010: 
 

- Al·legacions presentades pel Grup Municipal Popular, en data 14 de gener 
de 2010, rebudes per correu electrònic a Secretaria General. 

 
- Al·legacions presentades pels Grups Municipals PSC, ICV-EUA el dia 15 de 

gener de 2010, rebudes per correu electrònic a Secretaria General. 
 

- Al·legacions presentades per la Secció Sindical de la Confederació General 
del Treball de Catalunya, en data 15 de gener de 2010, amb número de 
registre d’entrada E2010001462. 

 
 
- Al·legacions presentades per la Secció Sindical del SFP, en data 15 de gener 

de 2010, amb número de registre d’entrada E2010001456. 
 
 
INFORMEN 
 
 
1.- Que en data del 24 de desembre de 2009 es va publicar en el BOP núm. 307, 
l’edicte de l’aprovació inicial del pressupost municipal general de l’exercici 2010, amb 
un termini de 15 dies per a la presentació d’al·legacions, comptats des de l’endemà de  
la publicació de l’anunci.  Va finalitzar l’esmentat termini el dia 15 de gener 2010.  
 
2.- Que com disposa l’article 170.2 del TRLHL, aprovat per Real decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, únicament es poden interposar reclamacions contra el 
pressupost en els següents supòsits: 
 

a) Per no ajustar-se la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en 
aquesta llei.  

b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.  

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquests  respecte a les necessitats per les que esta 
previst el pressupost.   

 
3.- En relació a les al·legacions presentades pel grup PSC, ICV-EUA i del Grup 
Municipal Popular, així com per la Confederació General del Treball de Catalunya i la 
Secció Sindical del SFP, no es troben en cap dels supòsits contemplats en l’article 
170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la 



 

llei reguladora de les hisendes locals, i, per tant, no poden ser considerades com 
al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost municipal per l’exercici 2010.  
 
Cal tenir en compte que la dotació econòmica del capítol primer de despeses té un 
volum de consignació suficient i necessari, inicialment, per fer front a les despeses 
anuals previstes de personal per dos motius:  
 
 1.- Que tot el capítol primer està vinculat pel que fa a despeses. 
 2.- I que els darrers anys aquest capítol primer ha tingut sobrant a finals de 
l’exercici. 
 
No obstant, com diu la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim jurídic de les  
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Administració té 
l’obligació de resoldre i contestar els escrits presentats. 
 
4.- Un cop efectuada la resolució de les esmentades al·legacions caldrà: 
 
 - EFECTUAR el trasllat de l’acord als representants dels Grups Municipals 
Partit Popular, PSC-ICV-EUA i a la Secció Sindical de la Confederació General del 
Treball de Catalunya i SFP. 
  

-  PUBLICAR, d’acord amb l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, el 
corresponent edicte en el BOP de l’aprovació definitiva del Pressupost General 
Municipal de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms i Societat per a l’exercici 
del 2010. 
 
 -  TRAMETRE còpia dels pressupostos aprovats a l’Administració de l’Estat i a 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Real Decret Legislatiu 
2/2004. 
 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen,  a Sant Cugat del Vallès el 5 de 
febrer de 2010.  
 
 
L’interventor       La lletrada de l’Àmbit d’Economia   

 
 
 
 
 

Francesc Carulla Gratacòs                                    Carme Gutiérrez Noguera                                              
 


