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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió extraordinària a celebrar el dia 11 de febrer de 2015,
l’Alcalde-President PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

RESOLUCIÓ RECLAMACIONS PRESENTADES CONTRA L’APROVACIÓ
INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2015 I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL MATEIX (Ex. 063/2014 10201)
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia
30 de desembre de 2014, va prendre l’acord d’aprovar inicialment el pressupost
general per a l’exercici 2015 junt amb la plantilla de personal i les bases
d’execució.
Atès que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública al BOP de 12 de
gener de 2015, al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial i a la pàgina web de
la mateixa data, expirant el termini d’informació pública el dia 29 de gener de
2015.
Atès que dintre del termini d’informació pública, s’hi ha presentat un escrit de
reclamacions, corresponent al regidor d’aquest Ajuntament Sr. Joan Carles
Almirall Sánchez de CiU, el dia 26 de gener de 2015 (RGE núm. 61).
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora de l’Ajuntament el dia 29 de
gener de 2015.
Vist el que disposen, entre d’altres, els articles 22.2,e); 47, 112 i 113 de la Llei
7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles
169,170 i 171 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 demés
legislació aplicable.
S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar la reclamació núm. 1: “Incorporació de la documentació
que manca en l’expedient del pressupost” pels motius següents:
El pla d’inversions contemplat a l’article 166.2 consta en el Pressupost
Municipal de Castellví de Rosanes en l’Annex I. El finançament de les
inversions està previst en el Pla amb recursos propis sense haver de recórrer a
formalitzar cap operació de crèdit.
El fet de que aquest programa no planifiqui les inversions fins l’exercici 2019
és degut a la situació econòmica de l’ajuntament, no sent aconsellable finançar
inversió amb operacions de crèdit i tampoc es té coneixement dels ingressos
per subvencions previsibles d’obtenir.
Castellví de Rosanes, febrer 2015
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
L'acord proposat ha estat aprovat pel Ple per:
5 VOTS A FAVOR, i 2 ABSTENCIONS, de CiU
en sessió extraordinària de data 11/02/2015.
Castellví de Rosanes, 11/02/2015
LA SECRETÀRIA,
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Per tant en cap moment s’ha incomplert l’article 170.2,a) i 166.2 havent-se
ajustat el pressupost aprovat inicialment als tràmits establerts al text refós de
la llei d’hisendes locals i havent respectat el procediment establert a la
mencionada norma en la seva elaboració i aprovació .
SEGON: Desestimar la reclamació núm. 2 “Incompliment de l’acord pres en el
Ple de pressupostos de l’any passat 02/2014. Acord sobre la documentació a
trametre als grups municipals en la tramitació dels pressupostos municipals”
pels motius següents:
Aquesta reclamació no és de les contemplades a l’article 170 del text refós de la
llei d’hisendes locals.
TERCER: Desestimar la reclamació núm. 3 “Prioritat en la despesa corrent i
inversió, seguretat ciutadana i reducció del deute. Increment de la despesa
corrent i inversió, seguretat ciutadana i reducció del deute finançada amb un
increment de l’austeritat en el funcionament de l’ajuntament i amb un increment
dels ingressos” pels motius següents:
Aquesta reclamació s’ha d’entendre com a suggeriment o proposta
“d’oportunitat” que es podria considerar i estudiar per ser tinguda en compte
quan ho acordi la corporació però no és objecte d’estudi en aquest informe
perquè no es pot considerar una reclamació de les contemplades a l’article 170
del text refós de la llei d’hisendes locals.
QUART: Desestimar la reclamació núm.4 “Eliminació dels interessos del swap“
pels motius següents:
En el capítol III de despeses del Pressupost municipal es preveu l’import
corresponent per a fer front a la despesa originada en motiu de la contractació
del swap.
Aquesta reclamació s’ha d’entendre com a suggeriment o proposta
“d’oportunitat” que es podria considerar i estudiar per ser tinguda en compte
quan ho acordi la corporació però no és objecte d’estudi en aquest informe
perquè no es pot considerar una reclamació de les contemplades a l’article 170
del text refós de la llei d’hisendes locals.
Castellví de Rosanes, febrer 2015
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
L'acord proposat ha estat aprovat pel Ple per:
5 VOTS A FAVOR, i 2 ABSTENCIONS, de CiU
en sessió extraordinària de data 11/02/2015.
Castellví de Rosanes, 11/02/2015
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CINQUÈ: Desestimar la reclamació núm. 5 “En el pressupost hi consta una
despesa de TV cable, creiem que aquesta despesa s’hauria d’eliminar,
juntament amb la seva taxa en el capítol d’ingressos” pels motius següents:
Aquesta reclamació s’ha d’entendre com a suggeriment o proposta
“d’oportunitat” que es podria considerar i estudiar per ser tinguda en compte
quan ho acordi la corporació però no és objecte d’estudi en aquest informe
perquè no es pot considerar una reclamació de les contemplades a l’article 170
del text refós de la llei d’hisendes locals.
SISÈ: Aprovar definitivament el pressupost municipal pel 2015, la plantilla de
personal i les bases d’execució del pressupost.
SETÈ: Exposar-ho al públic, al taulell d’edictes de la Corporació, a la pàgina
web municipal i resumit al Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb
el que disposen els articles 112,3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i l’article 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.
VUITÈ: Comunicar el present acord al regidor d’aquest Ajuntament Sr. Joan
Carles Almirall Sánchez, de CiU.
NOVÈ: Contra aquest acte els interessats podran interposar directament recurs
contenciós-administratiu davant els jutjats corresponents. La interposició del
recurs, no suspendrà per si sola l’efectivitat de l’acte o acord impugnat segons
disposa l’article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’article 171 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. (Ex. 63/2014 10201)

Castellví de Rosanes, febrer 2015
L'ALCALDE,

Signat: Lluís Tomàs i Moreno

DILIGÈNCIA:
L'acord proposat ha estat aprovat pel Ple per:
5 VOTS A FAVOR, i 2 ABSTENCIONS, de CiU
en sessió extraordinària de data 11/02/2015.
Castellví de Rosanes, 11/02/2015
LA SECRETÀRIA,

