Sr. Ramón Clariana Calvo.
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS VEÏNALS DE
TERRASSA
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08224 TERRASSA

ASSUMPTE: Notificació dels Acords aprovats per l’Excm. Ajuntament de Terrassa en Ple.
L’Excm. Ajuntament de Terrassa en Ple, en sessió del dia 22 de febrer de 2018, ha aprovat, per la part que a
vostès els interessa, els següents acords:

“El Sr Ramón Clariana Calvo , en nom i representació de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa, en el
període d’exposició al públic de l’expedient d’aprovació del pressupost per l’any 2018, ha presentat, en data 12 de
febrer de 2018, un escrit on formula al·legacions als Pressupostos Municipals per 2018.
Abans d’entrar a analitzar el contingut de les reclamacions o al·legacions cal tenir present el següent.
En primer lloc cal tenir present que l’article 170.1 del TRLH limita la legitimació per a presentar reclamacions al
Pressupost a;
a)
b)
c)

els habitants del territori de la entitat local
els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori
els col·legis oficials, Cambres Oficials, Sindicats, Associacions i altres entitats legalment constituïdes per
a vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals quan actuïn en defensa dels que els son
propis.

Per tant, la Federació d’associacions i les associacions de veïns estarien legitimades per presentar reclamacions
d’acord a la lletra c) anterior.
En segon lloc, cal tenir present que els motius per presentar al·legacions també estan taxats, en aquest sentit
l’article 170.2 del TRLH estableix que son els següents:
a.- Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la llei.
b.- Per ometre el crèdit necessari per al 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 en relació a les despeses pressupostades o be d’aquestes
respecte a les necessitats per a les que estigui previst.

Per tant i sens perjudici que per altre mitjà es pugui donar resposta als diferents aspectes que es mencionen en les
al·legacions, als efectes del present expedient cal centrar-se en analitzar si les al·legacions presentades es poden
incloure en algun dels supòsits que preveu l’article abans esmentat.

En el seu escrit l’associació formula consideracions i al·legacions als Pressupostos Municipals per 2018.
En primer lloc la Junta Directiva de la FAVT expressa la seva protesta formal perquè l’Ajuntament no va realitzar, la
reunió prèvia a l’aprovació dels pressupostos en la que s’informava del contingut dels Pressupostos a la FAVT,
Entitats Sindicals i Econòmiques i es recollien les opinions de les entitats participants.
Considera que aquest fet és un greuge comparatiu per la FAVT i les altres entitats citades, ja que la informació
sobre els pressupostos si s’ha donat a través de reunions dels Consells de Districte a les AAVV, entitats socials i
fins i tot als ciutadans a títol individual que formen part d’ells.
Pel que fa al conjunt de les al.legacions en formula quatre en concret:
- Petició d’afegir en la Normativa municipal que sigui preceptiu incorporar en la Proposta de Pressupostos
Municipals un informe que reculli les sol.licituds i opinions sobre els Pressupostos de la FAVT, entitats sindicals i
econòmiques, com ja són preceptius els informes dels Consells de Districte.
- Referent a la Neteja Pública i Recollida de Residus a Terrassa, que tenen moltes deficiències en opinió de gran
part del moviment veïnal i de la ciutadania, sol.liciten un major esforç d’inversió que compensi les grans retallades
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dels últims anys i a més una millora de la gestió, a tots els nivells, de l’ empresa Eco-Equip, per el qual consideren
necessària la realització d’una Auditoria, demanda que han realitzant reiteradament en la Taula de gestió de
residus, i que consideren bàsica per poder conèixer les febleses i deficiències existents i així poder adoptar
mesures eficaces per a la seva millora.
- Donar suport a l’al.legació de l’ AV de Sant Pere Nord, en sentit d’afegir pressupostos municipals 2018 una
partida específica per ampliar l’ horari d’Obertura dels Centres Cívics de la nostra ciutat en caps de setmana, per
aconseguir un major dinamisme de les Activitats Cíviques, Culturals i d’esbarjo que contribueixi a millorar la
Convivència Ciutadana.
- Recolzar les al.legacions presentades per l’ AV del Segle XX en sentit d’incorporar als Pressupostos municipals
2018 una Partida específica per urbanitzar algun dels 6 carrers que estan encara sense urbanitzar al barri del
Segle XX, donant així compliment a una Proposta de Resolució aprovada el passat any 2017 pel Ple Municipal en
què s’ exhorta a l’ Ajuntament a actuar, i anar promovent la urbanització dels 6 carrers.
Pel que fa a la primera, es tracta d’una petició que haurà de tenir-se present en seu d’una possible revisió del
Reglament de Participació Ciutadana, i per anys veniders.
Pel que fa a la segona és la petició de augmentar els recursos en inversió per Eco Equip (on cal fer notar que
enguany es disposarà d’una xifra propera al milió d’euros) i la realització d’una auditoria, que en el seu cas hauria
d’encarregar-se des de l’empresa, assumpte on ens consta que l’empresa ha contractat un estudi de diagnòstic del
servei, les conclusions del qual, seran informades a la taula de residus i a tots els grups del consistori, per el que
es considera que no s’inclou en cap dels supòsits de l’ article 170.2 abans esmentats, ja que no s’ha omès cap
tràmit establert a la Llei, ni es pot considerar l’existència d’una obligació exigible, ni una insuficiència manifesta de
les despeses respecte les necessitats per a les que està previst.
Pel que fa a la tercera i la quarta on dona suport a les al.legacions de l’ AV. de Sant Pere Nord, i del Segle XX, pel
que fa a l’ampliació de l’ horari d’obertura dels Centres Cívics de la ciutat i a incorporar una partida específica per
urbanitzar algun dels carrers que encara estan sense urbanitzar al barri del Segle XX, han estat ja tractades en
punts anteriors del present dictamen, on es considera que no es poden incloure en cap dels supòsits de l’ article
170.2.
Vistos els informes tècnics de tractament de les al·legacions, així com el de la Intervenció General.

ACORDS
Quart.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Ramón Clariana Calvo , en nom i representació de la
Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa, contra el Pressupost Municipal de l’exercici 2018, en atenció als
motius exposats als antecedents
(...)”.
Els acords d’aprovació definitiva del Pressupost posen fi a la via administrativa, i contra els mateixos es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa competent del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la publicació dels
referits acords al Butlletí Oficial de la Província, segons allò que preveuen els articles 171.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
23.1 del Reial Decret 500/1990 de 20 de abril por el que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. No obstant, es
podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient. Tot això de conformitat amb els articles 46.1 de la Llei
de 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i 40.2 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Terrassa, 06 de març de 2018

El Secretari General ,

Isidro Colás Castilla
Per delegació de signatura
de data 27 febrer 2018.
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