RECLAMACIONS CONTRA EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2010
(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 Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds al Pressupost pel
2010 de l’Ajuntament de Sabadell
IMPOSTOS
El pressupost d’ingressos no s’ajusta a la realitat de la conjuntura econòmica actual ja que,
en algunes partides, s’ha consignat uns imports que representen uns increments respecte del
pressupost del 2009, del tot injustificats: A tall d’exemple:
•

L’import indirecte, ICIO ( impost sobre construccions i obres ) l’any passat es va
consignar una previsió d’ingressos de 4,95 milions d’€, dels quals, a 4 de desembre
no s’havia assolit ni el 60% d’aquests ingressos. En la previsió d’ingressos el
governs consigna 8,5 milions d’€, un augment del 71,58%. Aquesta previsió no ha
estat justificada per l’Ajuntament, per aquest motiu ens ports a pensar que és un
maquillatge del pressupost.

AL·LEGACIÓ PRIMERA: Que es retiri el Pressupost actual i es torni a portar una
nova proposta al Ple, amb consignació d’ingressos que s’ajusti a la realitat econòmica
actual, amb uns previsió d’increments més real per a tots els ingressos.

TEXT DEFINITIU DELS ACORDS APROVATS PER L’AJUNTAMENT PLE
EXTRACTE DE LA SESSIÓ: 12/01/2010
Caràcter de la sessió: Ordinària
Hora d’inici: 6 tarda
Hora de finalització: 22’45 h

2.- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS
Serveis Econòmics
2.- Aprovar definitivament el Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell per a l'any
2010.
Atès que Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2009, va aprovar el
Pressupost General de l’Ajuntament de Sabadell per a l’exercici del 2010, 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 Grup
Municipal d’ICV-EUiA.
Atès que les al·legacions presentades fan referència a: que la consignació de la partida
d’ingrés de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és excessiva; a que es
disminueixi el capítol 1 de despeses de personal de l’Ajuntament, a que es disminueixin
diverses partides d’estudis i treballs tècnics, comunicació, protocol i publicitat; a que
s’incrementin determinades partides de Serveis Socials, Convivència, Joventut, Via Pública
i Mobilitat; a que es replantegi el pressupost d’Inversions; i a que es modifiquin les taxes i
preus de determinats serveis socials.
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, tal com s’esmentava en el dictamen d’aprovació inicial del Pressupost, el càlcul
de les consignacions de l’estat d’ingressos ha estat efectuat prenent com a base els
rendiments coneguts fins el mes de setembre, les previsions al 31 de desembre,
incrementades aquestes darreres en el possible augment vegetatiu i variacions previsibles,
així com també les d’ordenances fiscals que s’havien aprovat pel ple per al proper exercici.

Vistos els informes de Serveis Econòmics i de l’Interventor General.

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 Grup Municipal
d’ICVEUiA.
SEGON.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l’exercici del 2010, 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 9 de
desembre de 2009.

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 Grup Municipal d’ICV-EUiA. Sotmès el
dictamen a votació és aprovat, amb els vots e favor del PSC i PP i els vots en contra de
CIU, ICV-EUiA, EpS, d’ERC, aprovació obtinguda en votació ordinària.

Sotmès el dictamen a votació és aprovat, amb els vots e favor del PSC i PP i els vots en
contra de CIU, ICV-EUiA, EpS, d’ERC, aprovació obtinguda en votació ordinària.

