
A l’atenció del Paer en cap de Lleida 

Sr. Àngel Ros Domingo 

 

Na/En _________________________________________, amb DNI __________, a 
l’empara del que estableix la normativa aplicable (art. 157.1 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril), i amb caràcter d’urgència, sol·licita que el proper Ple d’aquest 
ajuntament inclougui en l’ordre del dia la moció que s’adjunta. 

MOCIÓ 

Que segons l’Ordre publicada el 15 de desembre de 2014, se celebrarà un Ple 
extraordinari el 17 de desembre de 2014, que té en l’ordre del dia l’aprovació incial 
dels pressupostos municipals per a l’exerceci 2015. 

Que en els darrers exercicis, l’aprovació inicial dels pressupostos es va fer amb dates 
tant properes a l’exercici en què eren d’aplicació, que es va dificultar la participació 
ciutadana que està garantida en el nostre ordenament jurídic (art. 23 de la Constitució 
espanyola). 

Es relaciones les sessions plenàries esmentades: 

- Ple extraordinari de 2011, 13/2011, de 21 de desembre a les 11.15h al Saló de 
Plens. El Pressupostos municipals de Lleida per 2012 s’aproven inicialment amb 
14 vots a favor del PSC i 12 abstencions de CiU i PP, i es publicquen al BOP el 27 
de desembre de 2011. 

- Ple extraordinari de 2012, 14/2012, de 19 de desembre a les 11.15h al Saló de 
Plens. El Pressupostos municipals de Lleida per 2013 s’aproven inicialment amb 
14 vots a favor del PSC, 6 abstencions del PP i 6 vots en contra de CiU, i es 
publicquen al BOP el 29 de desembre de 2012. 

- Ple extraordinari de 2013, 12/2012, de 16 de desembre a les 11.00h al Saló de 
Plens. El Pressupostos municipals de Lleida per 2014 s’aproven inicialment amb 
21 vots a favor del PSC i CiU i 6 vots en contra del PP, i es publicquen al BOP el 
20 de desembre de 2013. 

Que l’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2012, 2013 i 2014 es van fer 
en tots els casos en plens celebrats al mes de gener de l’any de vigència dels 
pressupostos. 

Es relacionen les sessions corresponents: 

- Ple ordinari 01/2012 de 27 de gener, a les 10.30h a la Sala d’actes. S’aprova 
definitivament el Pressupost General de 2012, i es publica al BOP de Lleida el 
31 de gener de 2012. 

- Ple ordinari 01/2013 de 25 de gener, a les 11.00h a la Sala d’actes. S’aprova 
definitivament el Pressupost General de 2013, i es publica al BOP de Lleida el 
29 de gener de 2013. 

- Ple ordinari 01/2014 de 31 de gener, a les 11.00h a la Sala d’actes. S’aprova 
definitivament el Pressupost General de 2014, desestimant una reclamació de 



l’UGT per no ser de les previstes en l’art. 170.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 28 d’abril, i es publica al BOP de Lleida el 4 de febrer de 2014. 

Que segons l’art 168.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refos de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el pressupost municipal i de 
cadascun dels organismes autònoms els han de proposar inicialment els organs 
competent d’aquests organismes, i s’han de remetre a l’entitat local de la qual 
depenen abans del 15 de setembre de cada any, acompanyats de la documentació 
detallada en l’apartat anterior de la llei. 

Que segons l’art. 168.4 del RDL 2/2004, el president de l’entitat local forma els 
pressupostos generals, i els presenta al Ple de la corporació, acompanyats de l’informe 
d’intervenció i de tots els annexos i documentació complementària, abans del 15 
d’octubre per a que s’aprovi inicialment, s’esmeni o es retorni. 

Que segons l’art. 169.1 del RDL 2/2004, un cop aprovat inicialment el pressupost 
general, s’exposarà al públic, previ anunci al butlletí oficial de la província, durant 15 
dies, durant els quals els interessats poden examinar-los i presentar reclamacions 
davant el Ple. 

Que els pressupostos definitius s’han d’aprovar abans del 31 de desembre i s’han de 
publicar abans que entrin en vigor (art. 169.2 del RDL 2/2004), i en cas contrari s’han 
de prorrogar automàticament els de l’exercici anterior (art. 169.2, 169.3, 169.5 i 169.6 
del RDL 2/2004). 

Que, com en exercicis anteriors, el calendari de plens previstos per a l’aprovació inicial 
dels pressupostos del 2015 i l‘aprovació definitiva dels pressupostos, contravé els 
articles esmentats i amb això lesiona el dret a la informació i la participació ciutadana. 

Que els fets relacionats, per tant, podrien vulnerar drets fonamentals de la persona 
establerts a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a la Convenció Internacional de Drets 
Humans i a la Constitució Espanyola. I això per que estan privant la ciutadania dels 
drets fonamentals d’informació i participació que l’ordenament jurídic reconeix en els 
diferents rangs legislatius. 

Per això, SOL·LICITO 

1.- Que estant plenament legitimat per presentar aquesta sol·licitud, traslladi aquesta 
moció a tots els grups polítics amb representació al Ple, 

2.- Que en l’Ordre del dia del Ple del 17/12/2014 s’inclogui com a punt a debatre la 
prórroga dels Pressupostos de l’execici 2014, mentre els Pressupostos Municipals no 
s’aprovin definitivament i es publiquin al Butlletí Ofocial de la Província, conforme a la 
llei, 

 

Signa 

A Lleida, 15 de desembre de 2014 


