AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012
(Gaudeixen d’aquesta consideració les al·legacions que compleixin amb els requisits
de termini, legitimació i causes establerts als arts. 169 i 170 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals)

Al·legacions del Sr.Antoni Arnau Ramos Ramos al pressupost
pel 2012 de l’Ajuntament de Sabadell
PRIMERA.- PREVISIÓ DE CRÈDIT NECESSARI PER AL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS EXIGIBLES A L’ENTITAT LOCAL

L’art. 165.1 del TRLHL disposa que “El presupuesto general (...) contendrá para
cada uno de los presupuestos que en él se integren: Los estados de gastos, en los
que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender
al cumplimiento de las obligaciones (...)”.
En aquest sentit, l’art. 170.2 b) del TRLHL estableix que “Únicamente podrán
entablarse reclamaciones contra el presupuesto: (...) b) Por omitir el crédito
necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud
de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. (...)”
En el cas que ens ocupa, en data 14 d’abril de 2011 qui subscriu va ser notificat de
la sentència dictada en data 5 del mateix mes i any per la Sala contenciósadministrativa del Tribunal Suprem, per la qual s’estima parcialment el recurs
de cassació núm. 4606/07 interposat per aquesta part contra la sentència dictada
en instància per aquesta Sala en les presents actuacions, anul·lant l’acord del Jurat
d’Expropiació de Catalunya de data 25 de juny de 2001 i declarant “el derecho del
demandante a recibir un justiprecio que deberá ser fijado en ejecución de
sentencia ajustándose a las bases fijadas en el fundamento de derecho quinto de
esta sentencia”, essent beneficiari de l’expropiació aquest Ajuntament.
En data 3 d’octubre de 2011 l’Ajuntament va presentar escrit en seu de l’incident
d’execució de la referida sentència sol·licitant al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que resolgui en el sentit de declarar que el justpreu ha de fixar-se en la
quantitat determinada per l’informe tècnic municipal , de 88.021,14 €, inclòs el
premi d’afecció.
Sense perjudici de la resolució de l’incident d’execució de sentència, actualment en
fase de prova, la quantitat fixada per l’Ajuntament com a justpreu ha de
considerar-se un acte de voluntat que el vincula , amb caràcter de mínim, en
execució de la sentència del Tribunal Suprem de data 5 d’abril de 2011.
Per tant, el pagament del justpreu fixat per l’Ajuntament constitueix una obligació
exigible en els termes dels arts. 165.1 i 170.2 b) del TRLHL, que ha de ser
tinguda en compte en l’estat de despeses del Pressupost General, preveient el
crèdit suficient per donar compliment a aquesta obligació.
En aquest sentit, cal posar de manifest que, de l’estudi del Pressupost General
aprovat inicialment, no es dedueix que l’Ajuntament hagi previst cap crèdit per donar
compliment a l’obligació de pagament que té contreta amb l’expropiat, fet pel qual

qui subscriu reclama, de conformitat amb l’art. 170.2 b) del TRLHL, que es
justifiqui l’existència d’aquest crèdit o , en el seu cas, que es modifiqui el
Pressupost General aprovat inicialment en el sentit de preveure’l.
SEGONA.- COMPENSACIÓ DE DEUTES.
Sense perjudici de l’exposat en l’al·legació primera, cal posar de manifest que qui
subscriu és deutor d’aquest Ajuntament en el pagament de 65.337,25 € en
concepte d’interessos de demora del justpreu abonat en excés per aquesta entitat
local, de conformitat amb la provisisó de data 13 de maig de 2011 emesa pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l’incident d’execució de sentència que
es tramita amb el recurs núm. 233/03.
En aquest sentit, atès que qui subscriu reuneix les condicions de deutor i
creditor davant d’aquest Ajuntament, i que ambdós deutes són determinats,
líquids i exigibles, i per tal de realitzar una tramitació dels expedients de pagament
molt més ràpida i eficient, escau tramitar el corresponent expedient de
compensació dels deutes descrits, de conformitat amb els arts.55 i següents del
RD 939/05.
D’aquesta manera, un cop compensats els deutes referits, el crèdit que l’Ajuntament
hauria d’incloure en el Pressupost General només hauria de ser el necessari per
complir amb el pagament de 22.683,89 € a favor de qui subscriu, que constitueix la
diferència entre el deute de l’Ajuntament (88.021,14€) i el deute de qui subscriu
(65.337,25 €). Tot això, sense perjudici que l’incident d’execució de sentència declari
que la quantitat a satisfer per l’Ajuntament de Sabadell és superior als 88.021,14 €,
en quin cas, caldrà abonar a qui subscriu la resta de l’import que es determini més
els interessos de demora que corresponguin.
Per tot el que s’ha exposat,
SOL·LICITA
Que tingui per presentat aquest escrit, tingui per interposat en temps i forma
RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA contra l’acord emès pel Ple de l’Ajuntament de
Sabadell en data 13 de desembre de 2011, pel qual s’aprova inicialment el
Pressupost General Municipal de l’exercici 2012, i en mèrits a l’exposat, acordi
1.- Tramitar el corresponent expedient de compensació dels deutes descrits en el
cos del present escrit, de conformitat amb els arts. 55 i següents de RD 939/05.
Un cop compensats els deutes referits, escau modificar el Pressupost General
aprovat inicialment en el sentit de preveure crèdit suficient per complir amb
l’obligació de pagament de la resta del deute contret amb qui subscriu, per valor de
22.683,89 € (88.021,14 – 65.337,25 €).
2.- Subsidiàriament, escau justificar l’existència de crèdit suficient per complir amb
l’obligació de pagament de l’Ajuntament en execució de la sentència del Tribunal
Suprem de data 5 d’abril d 2011 (de 88.021,14 €), o, en el seu cas, modificar el
Pressupost General aprovat inicialment en el sentit de preveure’l.
3.- Tot això, sense perjudici que l’incident d’execució de sentència declari que la
quantitat a satisfer per l’Ajuntament de Sabadell és superior als 88.021,14 €, en quin
cas, caldrà abonar a qui subscriu la resta de l’import que es determini més els
interessos de demora que corresponguin.

TEXT DEFINITIU DELS ACORDS APROVATS PER
L’AJUNTAMENT PLE
EXTRACTE DE LA SESSIÓ: 05/01/2012
Caràcter de la sessió: Ordinària
Hora d’inici: 9:15 matí
Hora de finalització: 12:15 matí
3.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
Serveis Econòmics
15.- Resoldre les al.legacions i aprovació definitiva del Pressupost General per
a l'exercici 2012.
Atès que Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2011, va
aprovar el Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici del 2012,
de conformitat amb el que preveuen els articles del 162 al 168 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes
Locals i dels articles 2 al 19 del RD 500/1990, del 20 d’abril.
Atès que aquest expedient ha estat exposat al públic en la forma i terminis establerts
en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i s’han presentat al·legacions per
part del Sr. Antoni Arnau Ramos Ramos.
Atès que les al·legacions presentades fan referència a justificar l’existència de crèdit
per complir l’execució d’una sentència del Tribunal Suprem sobre el preu just d’una
expropiació per import de 88.021,14€ i sol·licita la compensació de deutes que ell té
amb l’import esmentat i cobrar la diferència.
Atès que aquesta sentència fixa els criteris de càlcul del preu just, però no el
quantifica, estant pendent de resolució per part del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Atès que l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, regula qui són les persones
interessades a efectes de reclamacions contra el Pressupost.
Atès els supòsits pels que únicament es poden interposar reclamacions contra el
pressupost regulats a l’art. 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que el Pressupost aprovat inicialment preveu la partida 411.1510A.60000
destinada a compra de sòl per import de 2.200.000,00€.
Vistos els informes d’Urbanisme i Serveis Econòmics.
Vist el que disposen els articles 169 i 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquesta Comissió
proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per part del Sr. Antoni Arnau
Ramos Ramos, d’acord i amb l’abast dels informes d’Urbanisme i Espai Públic i
Serveis Econòmics que s’adjunten i que a tots el efectes formen part d’aquest
dictamen.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici del 2012,
integrat pel de l’Ajuntament, el dels organismes autònoms municipals de caràcter
administratiu i els estats de previsió de despeses i d’ingressos de les societats
mercantils de capital íntegrament municipal, en els termes establerts en l’acord
d’aprovació inicial el 13 de desembre de 2011.
TERCER.- Publicar el Pressupost General resumit per capítols en compliment del
que disposa l’article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
QUART.- Comunicar el present acord al Sr. Antoni Arnau Ramos Ramos.
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per majoria, amb els vots a favor
dels grups municipals del PSC, PP i el vot en contra dels grups municipals de CiU,
EpS, ICV i. EUiA.

