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INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
Número: 49/2017 
Destinataris:  Ple. 
Assumpte: Reclamació a la modificació pressupostària 2222/10/2017. 
Data inici: 28/08/2017 
 
Noël-Herman Casals Ramón, Interventor accidental segons Decret d’Alcaldia 
651/2016, de 15 de desembre, i Resolució de 15 de febrer de 2017 de la Generalitat 
de Catalunya, Direcció General d’Administració Local, en compliment de l'article 4 del 
R.D. 1174/1987 de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
de l'Administració Local, emeto el present informe. 

 
 

LEGISLACIÓ 
 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL, en el successiu). 

 Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
(RDLRHL, en el successiu). 

 Bases d’execució del pressupost i altra normativa concordant. 

 
 

ANTECEDENTS 
 
El 18 de juliol, s’aprova inicialment la modificació del Pressupost General de 
l'Ajuntament de Cubelles per l'exercici 2017, expedient 2222/10/17, modalitat crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits (informe d’Intervenció número 41/2017, de 6 de 
juliol).  
 
D’acord amb l’article 38.2 de la RDLRHL, “En la tramitació dels expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit seran d’aplicació les 
normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
Pressupostos de l’Entitat a la que es refereixen els article 20 i 22 (article 158.2, LRHL1).   
 
El 25 de juliol es va publicar l’edicte d’aprovació inicial en el BOPB obrint-se així el 
període per presentar reclamacions des del 26 de juliol fins el 18 d’agost de 2017. 
 
Un cop finalitzada l’exposició al públic que disposa l'article 169 del TRLRHL i d’acord 
amb el certificat emès el 21 d’agost per la Secretaria General accidental de la 
Corporació, s’ha presentat la següent reclamació en temps i forma: 
 

                                                 
1
 Actual article 177.2 del TRLRHL. 
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 Sra. Anna Martinez Gallemi, amb NIF 38.071.882-M, en representació de 
Cubellencs-FIC (G-66.637.174), amb registre general d’entrada número 
2017/9778, de 1 d’agost. 

 
La reclamació presentada versa fonamentalment en el que recull el plec de 
prescripcions tècniques de l’expedient relatiu a l’autorització d'ús comú especial del 
domini públic per a l'explotació dels serveis de temporada a les platges municipals 
(2017-2020) en l’apartat d’obligacions dels titulars del servei que inclou: “També seran 
al seu càrrec les obres i costos de connexió que es meritin com a conseqüència 
d’aquestes contractacions”. La citada reclamació al·lega que en el sentit recollit en els 
plecs de prescripcions tècniques “no li correspon a l’administració modificar partida 
alguna del pressupost per assumir i fer front a l’import”. 
 
La legitimació i els motius pels quals es poden interposar reclamacions al pressupost, i 
com ja s’ha indicat anteriorment a les modificacions pressupostàries, són els 
assenyalats en l’art 170 del TRLRHL, que estableix: 
 
“Reclamació administrativa: legitimació activa i causes. 
 
1. Als efectes del disposat en l’apartat 1 de l’article anterior, tindran la consideració 
d’interessats:  
a) Els habitants del territori de la respectiva entitat local. 
b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin en el territori de l’entitat 
local. 
c) Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i demés entitats 
legalment constituïdes per vetllar pels interessos professionals o econòmics i veïnals 
quan actuïn en defensa dels que els hi són propis. 
  
2. Únicament podran interposar-se reclamacions contra el pressupost:  
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en 
aquesta llei. 
b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a la entitat 
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altra títol legítim. 
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses  
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estigui 
prevista.” 

 
CONSIDERACIONS 

 
L’article 170 del TRLRHL transcrit en els antecedents estableix una legitimació i unes 
causes taxades, de tal forma que només quan es compleixin ambdues condicions 
s’està capacitat per reclamar contra la citada modificació, a part òbviament de la 
presentació en temps i forma de la reclamació, com així ha estat. 
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Pel que fa les causes, la reclamació presentada no fan referència a les taxades 
segons l’article 170.2 del TRLRHL: 
 

 No fa referència a que l’expedient no s’ha ajustat pel que fa l’elaboració o 
aprovació al que recull el TRLRHL. És a dir, la reclamació no concreta la 
omissió de documents en l’expedient o el no compliment de la tramitació del 
mateix (informe de la Intervenció, aprovació del Ple, entre d’altres com poden 
ser les normes sobre la informació, reclamació i publicitat). 

 No fa referència a l’omissió del crèdit necessari per les obligacions exigibles a 
l’entitat, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. Aquesta 
causa no s’observa en la reclamació presentada, és a dir, no s’al·lega salt 
algun en quan a possibles crèdits exigibles a l’entitat.  

 No fa referència a una manifesta insuficiència dels ingressos en relació a les 
despeses pressupostades o d’aquestes respecte les necessitats que es tinguin 
previstes. La reclamació no indica que en la present modificació pressupostària 
els ingressos, en aquest cas provinents del romanent per despeses generals, 
siguin insuficients per realitzar les despeses que es proposen en la modificació 
pressupostària en tràmit (inversions ordinàries en xarxa d’aigua o enllumenat, 
adquisició de terrenys, entre d’altres) o que aquests crèdits contemplats, ja 
sigui via crèdits extraordinaris o suplement de crèdit, en les aplicacions 
pressupostàries a modificar siguin insuficients per a dur a terme les actuacions 
corresponents.  

 
En aquest sentit, doncs, al no tractar-se de cap d’una de les tres causes recollides en 
l’article 170.2 del TRLRHL, correspon no admetre a tràmit la citada reclamació.  
 

 

CONCLUSIONS 
 

Per l’esmentat en el present informe correspon no admetre a tràmit la reclamació 
presentada. 
 
Aquest és el parer de la que subscriu aquest informe, que es sotmet a qualsevol altre 
millor fonamentat en dret. No obstant això, la Corporació considerarà el que cregui 
més oportú pels interessos de la mateixa. 
 
Interventor accidental 
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