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ÀNGELS RUS i SÁNCHEZ, com a portaveu del Grup Municipal 
Alternativa Martinenca- Candidatura d’ Unitat Popular, a l’ 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca, a l’ empara de l’ art. 112 de la Llei 
7/85 de 2 d’ abril i de l’ art. 169 del RDL 2/2004 pel qual s’ aprova el 

Text Refós de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les 

Hisendes Locals (BOE 9/03/2004), el qual permet presentar 
reclamacions al Pressupost General de l’ Ajuntament quan aquest es 

troba en període d’ informació pública. 
 

 Atès que el Pressupost General pel 2012 de l’ Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca es va  publicar inicialment en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, de data 4 de gener de 2012, presento en 
nom del  Grup Municipal AM-CUP la següent reclamació 

 
 

    EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El passat dijous dia 29 de desembre de 2011, el Ple de l’ Ajuntament 
va aprovar inicialment, en sessió ordinària, els pressupostos 

municipals pel 2012, comptant amb els vots favorables de CIU, l’ 

abstenció d’ ERC i els vots en contra d’ AM-CUP i PSC. 
 

Considerant que el mencionat pressupost ha estat aprovat vulnerant 
allò disposat en l’ art. 18 i 19 del Real Decret 500/1990, de 20 d’ 

abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol Sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 

matèria de pressupostos. 
 

Considerant que aquest article preveu què el pressupost de l’ entitat 
local serà format  pel seu president i al mateix, s’ hauran d’ unir, per 

a la seva elevació al Ple, la següent documentació: 
 

- Memòria subscrita pel president explicativa del seu contingut i 
de les principals modificacions que presenta en relació amb el 

vigent. 



- Liquidació del pressupost de l’ exercici anterior i avenç de la del 

corrent, referida, almenys, a sis mesos del mateix, subscrits un 
i altre, per l’ Interventor i confeccionats conforme disposa la 

instrucció de comptabilitat. 

- Annex de personal de l’ Entitat Local, en què es relacionin i 
valorin els llocs de treball existents en la mateixa, de manera 

que es doni l’ oportuna correlació amb els crèdits par a personal 
inclosos en el pressupost. 

- Annex d’ inversions a realitzar en l’ exercici subscrit pel 
president i degudament codificat. 

 
Considerant què el mateix article disposa que l’ acord d’ aprovació, 

que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que s’ integren al 
pressupost general, no podent aprovar-se cap d’ ells 

separadament. 
 

Considerant què l’ expedient dels pressupostos municipals pel 
2012 no  incorpora la memòria a la que s’ ha fet referència més 

amunt. 

 
Considerant què l’ expedient dels pressupostos municipals pel 

2012 no incorpora la liquidació del pressupost de l’ exercici 
anterior ni, tampoc, l’ avenç dels sis mesos de la del corrent 

subscrits per l’ Interventor i confeccionats conforme el que disposa 
la instrucció de comptabilitat. 

 
Considerant què l’ Annex de personal, incorporat a l’ expedient 

dels pressupostos municipals pel 2012, relaciona els llocs de 
treball però no els valora, vulnerant també, allò disposat a l’ art.26 

del Decret 214/0990, de 30 de juliol, pel qual s’ aprova el 
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, que 

literalment diu: “L' entitat local ha d' aprovar anualment la 
plantilla en la mateixa sessió en què s' aprovi el pressupost. Un 

exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del 

personal que se'n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels 
documents que integren el pressupost”. 

 
Considerant què l’ Annex d’ Inversions incorporat a l’ expedient 

dels pressupostos municipals pel 2012, no està complert, 
vulnerant  allò disposat a l’ art. 19 del Real Decret 500/1990, de 

20 d’ abril, abans mencionat en relació amb l’ art. 12.c) del mateix 
cos normatiu.  El citat art. 19 disposa que l’ annex d’ inversions, 

integrat, en el seu cas, en el pla quatrienal regulat per l’ art. 12.c), 
del present Real Decret, recollirà la totalitat dels projectes d’ 

inversió que estigui previst realitzar en l’ exercici i haurà d’ 
especificar per a cadascun dels projectes : 

 
-Codi d’ identificació 



-Denominació del projecte 

-Any d’ inici i any de finalització previstos 
-Import de l’ anualitat 

-Tipus de finançament, determinant si es finança amb recursos 

generals o amb ingressos afectats. 
-Vinculació dels crèdits assignats 

Òrgan encarregat de la seva gestió. 
 

Considerant què, tal i com s’ indica en l’ Informe Econòmic- 
Financer per a l’ exercici 2012, la pràctica absència d’ activitat 

inversora en aquest exercici és deguda a l’ avançament per part 
de la Corporació de determinades actuacions que, per interès 

públic, no es podien demorar i, a la seva execució durant els 
exercicis 2010 i 2011. 

 
Per tot el que s’ ha exposat anteriorment i entenent que el Grup 

Municipal AM-CUP té la  suficient legitimació activa i motivació per 
a presentar reclamacions al pressupost municipal, dins el termini 

legal establert a l’ efecte i a l’ empara del que disposa l’ art. 

170.2.b de la Llei Reguladora d’ Hisendes Locals, presenta la 
següent  

 
      

RECLAMACIÓ 
 

 
Sol·licito el compliment rigorós dels art. 18 i 19 del Real Decret 

500/1990, de 20 d’ abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer 
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les Hisendes Locals en matèria de pressupostos i que s’ incorporin 
els dits documents  a l’ expedient del Pressupost General de l’ 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca per l’ any 2012.  
 

Sol·licito també, què se’ ns comuniqui quines actuacions es van 

realitzar durant els exercicis 2010 i 2011 i que es justifiqui l’ 
interès públic de les mateixes així com la seva urgència. 

 
Sol·licito també, que se’ ns facilitin les dades econòmiques d’ 

ingressos i despeses per capítols de manera objectiva, 
comparativa i de manera gràfica, en virtut del principi de 

transparència que ha de regir la gestió municipal. 
 

Sant Martí Sarroca, a 23 de gener de 2012. 
 


