Al Ple de l’Ajuntament de Lleida
Reclamació al pressupost general de 2015

Jo _________________________, amb DNI ______________ i, a efectes de
notificació, amb domicilia a ___________, correu electrònic ________ i telèfon
_______

CONSIDERO
Que els tràmits seguits en l’elaboració i procés d’aprovació del pressupost
municipal han incomplert el procediment previst per llei, cosa que
menyscaba la capacitat de control de les pròpies instàncies municipals (Ple de
l’ajuntament i intervenció) i els drets fonamentals d’informació i participació de
la ciutadania de Lleida.
Així, considerem defectes de la tramitació:
1. Que els pressupostos de les Organismes Autónoms i empreses locals es
van aprovar amb posterioritat al 15 de setembre.
2. Que l’aprovació inicial del pressupost municipal es va fer amb
posterioritat al 15 d’octubre, i l’aprovació definitiva es farà amb
posterioritat al 31 de desembre, que són totes elles les dates límit
previstes per la Llei de Bases del Règim Local (Llei 7/1985).
3. Que, d’aquesta manera, essent els pressupostos per al 2015, entraran
en vigor en data posterior a l’inici de l’any al qual corresponen, cosa
també contrària a la llei.
4. Que el pressupost que es presenta no compleix tampoc l’estructura
pressupostària que estableix l’Ordre HAP 419/2014 i Llei 8/1985, ja que
hi figura el Pla d’inversions de l’any 2015, pero no pas de el pla per a
quatre anys, segons la llei espanya de Hisendes Locals (RDL 2/2003,
TRLHL)
Que, veient els estats d’ingressos i despeses per al 2015 i les execucions
pressupostàries dels anys anteriors, es pot preveure una insuficiència
manifesta en els ingressos. En diverses partides es fan unes previsions
d’ingrés molt per sobre de les dades d’execució d’anys anteriors, sense que es
fustifiquin actuacions en correspondència que permetin pensar que realment
els ingressos poden augmentar, segons indica el propi interventor al seu
informe inclós al expedient del pressupost general de 2015. Així succeeix en
diversos capítols d’ingrés
1. Els pagaments pendents de cobrament al 2012 i 2013 en els capítols I, II
i III (19,4 milions d’euros i 17,2 milions d’euros, cada any) fan preveure
una cuantitat similar per als anys 2014 i 2015, cosa que evidencia un
excès de presió fiscal vers la capacitat tributaria real dels ciutadans de
Lleida, i apunta a que els ingressos reals de 2015 tornaran a quedar
molt per sota del pressupostat.

2. Les inversions anotades al capítol 6 de l’estat de despeses, es
finançaran contra la partida de venda de solars del capítol 6 dels
ingressos. I es repeteix una previsió de gairebè 4 milions d’euros
d’ingrés per aquest concepte que ja figurava en els pressupostos dels
anys anteriors, i que les xifres d’execució de 2012 i 2013, inferiors al
50%, mostren com a manifestament irreal. A més a més, es preveu que
gairebè 2 millions de la inversió es finançaran amb estalvi, sense
determinar de quines partides s’obtendrien.
3. Es preveu que els ingressos per multes augmentin més del 50%
respecte de les xifres d’execució dels darrers dos anys, tot i que
l’ajuntament preveu també inversions en seguretat i formació vial que se
suposen orientades a millorar la conducció i seguretat, per tant, a
disminuir el número d’infraccions.
4. El mateix passa amb els ingressos previstos per reintegrament de
crèdits, Capítol 8, propers al milió d’euros, tot i que al 2013, amb la
mateix xifra prevista, van reportar menys del 25% del pressupostat, com
aixi indica l’execució presupuestaria a 30 de novembre.
5. Tot i que s’anuncia una congelació de taxes i preus públics, els
ingressos previstos per aquests conceptes estan també injustificadament
molt per sobre dels efectivament ingressats en anys anteriors. Així es
pot veure, per exemple, en els ingressos previstos per a l’Escola de
Música, l’Escola d’Art o la Universitat Popular, que superen en un 25%,
50% i 250%, respectivament, als executats l’any 2014. O en les
previsions d’ingrés per taxes per obres i expedició de documents, també
molt per sobre de l’ingressat realment en anys anteriors.

Que, en resum, i més enllà del debat en relació a les prioritats d’ingrés i de
despesa, el pressupost que el Ple de l’Ajuntament ha de sotmetre a
aprovació definitiva presenta dues de les característiques que la Llei
7/1985, art. 170.2, esmenta com a causa legítima de reclamació, com són:



Art. 170.2.a) Que s’han elaborat i aprovat sense ajustar-se als tràmits
previstos per la llei
Art.170.2.c) Que els ingressos són d’una insuficiència manifesta en
relació a les despeses pressupostades

Que com a habitant de la ciutat de Lleida, el sotasignant, té dret a presentar
reclamacions administratives segons l’art. 170.1.a) de la Llei 7/1985,
PER AIXÒ, RECLAMO
Que el ple de l’ajuntament no aprovi definitivament els pressupostos de l’any
2015 que es poden considerar nuls de ple dret segons l’article 62 de la llei
30/92, en tant que prescindeixen total i absolutament del procediment
legalment establert i lesionen els drets fonamentals dels ciutadans d’aquesta
ciutat.

