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A l’Ajuntament en Ple 

 
 
TRACTAMENT DE L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA AL PRESSUPOST DE L’ANY 
2021 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESMENTAT PRESSUPOST 
 
El Pressupost General per 2021 va ser aprovat inicialment en ple celebrat el dia 22 de 
desembre de 2020 i exposat al públic per un termini de 15 dies. 
 
El Sr Carlos Marin Muñoz, en nom i representació de la Associació de Veïns del Barri 
de Ca N’Anglada, en el període d’exposició al públic de l’expedient d’aprovació del 
pressupost per l’any 2021, ha presentat, en data 31 de desembre de 2020, un escrit on 
formula al·legacions als Pressupostos Municipals per 2021. 
 
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) els habitants del territori de la entitat local 
b) els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori 
c) 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 associació estaria legitimada 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. 
 
En el seu escrit l’associació formula al·legació als Pressupostos Municipals per 2021,  
exposant que es presenta degut a que no hi ha cap partida específica per a la “Taula 
del Futur de Ca N'Anglada 2030". Recorden que aquest és un compromís que es va 
adquirir en el ple, amb el suport unànime de tots els grups municipals i preguen que 
s’actuï amb la màxima responsabilitat en els compromisos adquirits envers els 
ciutadans. 
 
Examinada l’al·legació es considera que no pot enquadrar-se en cap dels supòsits que 
preveu l’article 170.2, ja que l'acord que va adoptar el Ple respecte aquest Barri és un 
acord que conté un compromís de naturalesa política que, en sí mateix considerat, no 
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genera cap mena d'obligació jurídica ni financera contra l'Ajuntament, de les previstes 
a l’esmentat article. 
 
Analitzat doncs el contingut de l’exposat, les al·legacions presentades i descrites, es 
considera que no poden enquadrar-se en cap dels supòsits que preveu l’article 170.2 
del TRLH, ja que no acrediten, que: 
 
- no s’hagi ajustat l’elaboració i aprovació del Pressupost als tràmits establerts en la 
Llei. 
- que s’hagi omès el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
- siguin 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. 
 
Vist l’informe tècnic de tractament de les al·legacions, així com el de la Intervenció 
General. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
 
 
Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Carlos Marin Muñoz, en nom 
i representació de la Associació de Veïns del Barri de Ca N’Anglada contra el 
Pressupost Municipal de l’exercici 2021, en atenció als motius exposats als 
antecedents. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament el Pressupost General de l’any 2021 integrat pels 
Pressupostos del propi Ajuntament, per les Bases d'Execució, per les previsions 
d'ingressos i despeses i el Pressupost de capital d'"Eco-Equip, S.A.M.", d'"Egarvia, 
S.A.", de "Foment de Terrassa, S.A.", de "Funerària de Terrassa, SA", de la "Societat 
Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de 
Terrassa, S.A.", de “Patrimoni Municipal de Terrassa S.L, i de “Terrassa Cicle de 
l’Aigua EPEL”. 
 
Tercer.- Publicar el Pressupost definitivament aprovat al BOP segons disposa l’article 
169.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDLEG 2/2004). 
 
 
No obstant l’Ajuntament en Ple resoldrà allò que consideri més convenient. 
 
 
Terrassa, 21 de gener de 2021 
 
Isaac Albert Agut 
President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i 
Govern Obert 
 
 


