
 
 

Al·legacions a la modificació del Pressupost Munici pal 2021 (exp. 2790/2021) 
 
 
Consideracions prèvies 
 
D’acord amb el que estableix l’article 191.3 del TRLHL el tancament i liquidació del 
pressupost de l’any anterior s’ha de fer abans del 1 de març de cada any, no obstant ens 
trobem que enguany s’ha realitzat mesos més tard del que mana la llei fent per tant que 
la incorporació del romanent s’incorpori tard. Això comporta que molts dels projectes 
necessaris que es tenen previstos de finançar amb el romanent no es poden dur a terme 
per falta de temps en acabar l’any en aproximadament 6 mesos. 
 
Un bon exemple seria el de, per exemple, el de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui on ja al mes de febrer d’aquest any disposaven de la liquidació feta i van 
incorporar romanent en un Ple extraordinari ja la primera setmana del mes de març. Tot 
i que sabem que aquestes consideracions no són objecte d’al·legació previstes a l’article 
170.2 del TRLHL instem a l’actual equip de govern municipal que prengui les mesures 
organitzatives que siguin necessàries a fi efecte de no haver d’esperar mig any per tenir 
la liquidació de l’any anterior feta i segueixi l’exemple d’altres Ajuntaments que si han 
sigut capaços de fer. 
 
De la mateixa manera volem posar de manifest que al passat mes de Juliol 2020 l’anterior 
regidor d’Hisenda va presentar una modificació de pressupost de tipus suplement de 
crèdit a fi efectes de renovar l’aparell de climatització i renovació de l’aire de l’escola 
bressol municipal i canvi del sistema de potabilització de l’aigua de la piscina amb un 
valor total de 181.436,3 €. Segons es llegeix a l’informe d’intervenció 289/2020 a judici 
de la funcionària no es justificava l’urgència d’efectuar dins el 2020 aquestes dues 
actuacions previstes, malgrat el que exposava el regidor d’Hisenda a la seva memòria 
justificativa document 37946/2020. Convé recordar que aquella modificació es va 
realitzar donant de baixa aplicacions que no es podien realitzar per fer-ne d’altres urgents 
fruit de la crisis de COVID19. 
 
Ara mateix ens trobem en que l’actual equip de govern presenta una modificació de 
pressupost de tipus suplement de crèdit i crèdit extraordinari on no consta cap memòria 
justificativa de la urgència d’acord al previst a l’article 177.1 i en canvi a l’informe 
d’intervenció, sota el nostre punt de vista, es dona per justificat de forma tàcita i s’emet 
informe favorable. Desde ERC-Piera celebrem aquest canvi de criteri jurídic que creiem 
que va en benefici de la nostre vila i confiem que aquest criteri es mantingui tant els 
menys de 2 anys que queden de legislatura com els següents. 
 
Aspectes legals 
 
Vist el que es disposa el RD 2/2004, de 5 de març en que s’aprova el Text Refòs de la 
Llei Reguladora d’Hisendes Locals (abreujat: TRLHL) i més en concret en el seus articles 
170.1 i 169 el grup municipal es considera part afectada pel present Pressupost i com a 
tal presenta les presents al·legacions dins del termini dels 15 dies hàbils de la seva 
aprovació inicial. 
 
 



 
 
Tal com es fa esment a l’article 177.2 del TRLHL el procediment per l’aprovació d’un 
expedient de modificació pressupostària ha de seguir els mateixos tràmits i d’exposició 
pública tals com el de l’aprovació del pressupost anual de l’entitat local.  
 
I per tant, únicament es poden presentar al·legacions que facin esment als següents 
casos: 
 

- No haver-se ajustat a la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts (art. 
170.2 apartat a) 

- Ometre el crèdit necessari pel compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local 
(art. 170.2 apartat b) 

- Manifestar insuficiència d’ingressos amb relació a les despeses pressupostades o 
bé d’aquestes respecte a les necessitats per les que estigui previst (art. 170.2 
apartat c) 

 
 
Referent a l’apartat A, des de el grup municipal d’ERC Piera considerem que s’han seguit 
els tràmits legals previstos atès que s’ha presentat i aprovat seguint el marc normatiu i 
incloent la modificació de l’Annex d’inversions de Pressupost Ordinari 2021. 
 
Referent a l’apartat B, tot i les aplicacions pressupostàries que es presenten a modificar 
ens semblen correctes i necessàries considerem que hi ha aplicacions i projectes no 
reflectits en la modificació, les presents al·legacions es presentaran en aquest sentit. 
 
Referent a l’apartat C no és aplicable en el cas que ens concerneix atès que aquestes 
noves aplicacions de despesa són compensades amb l’incorporació de Romanent de 
Tresoreria i a més amb igual quantia complint per tant amb el previst a la LOEPSF. 
 
 
Objecte de les al·legacions. 
 
Tal com s’ha exposat en el punt anterior i de la mateixa manera com ERC va manifestar 
en el Ple municipal les aplicacions pressupostàries que s’incrementen i els nous projectes 
que s’incorporen finançats tots ells amb romanent de tresoreria ens semblen correctes i 
necessaris, fruit d’això el present grup municipal no pot votar en contra en un expedient 
com el presentat. 
 
No obstant i coneixedor que el romanent de tresoreria és superior a 20 milions d’€ trobem 
poc ambiciós i insuficient la incorporació de poc més de 8 milions d’€. Afortunadament 
per un Ajuntament com el de Piera, sanejat, amb estalvis i lliure de deutes, els diners no 
han de ser una restricció de cara a l’execució d’un projecte. L’element restrictiu serà la 
falta de personal per poder-ho executar i més amb l’agreujant que fins finals de l’any 2020 
per part de Secretaria s’havia informat que legalment no era possible ampliar la plantilla. 
 
Per tant, per part d’ERC Piera creiem necessari d’incorporar la quasi totalitat del 
romanent de tresoreria (sense comprometre la liquiditat ni el fons de maniobra de l’entitat 
local) per tal que almenys aquest 2021 els diners no siguin un impediment a millorar la 
qualitat de vida a la nostre ciutadania. 



 
 
Consideracions polítiques. 
 
Considerem greu que s’incorpori més de la meitat del pressupost ordinari de forma 
unilateral sense comptar ni amb les entitats ni amb els grups polítics de la oposició, 
sabent que el saldo de romanent de tresoreria és a la pràctica en el nostre cas il·limitat 
s’han disposat de més de 5 mesos per consensuar-ho amb la resta d’agents. 
 
Això ja es va posar de manifest en l’aprovació inicial de la present modificació per part 
del regidor Àngel Sabaté i en que el sr. Josep Llopart agafava el compromís de reunir-se 
amb els partits de la oposició a efectes d’elaboració del Pressupost Municipal 2022. 
 
De la mateixa manera posar de manifest que fa uns mesos ERC va presentar una moció 
per tal d’agilitzar la feina de la oposició i millorar la seva tasca de fiscalització del govern 
fent que els estat d’execució fossin enviats en format excel enlloc de .pdf. Aquesta moció 
que comptava amb el suport dels 8 regidors de tota la oposició va ser rebutjada per 
l’actual govern municipal. 
 
Això ha comportat al sotasignant la pèrdua absurda de temps en passar d’un sistema en 
un altre amb l’agreujant que el govern ja disposa (mensualment) d’aquestes dades ja en 
format excel. 
 
 
Al·legació / proposta de millora nº1. 
 
A fi efecte de guanyar agilitat i de no haver de fer cap més modificació de pressupost ni 
per crèdit extraordinari ni per transferència de crèdit en tot el 2021 considerem necessari 
omplir totes les bosses de vinculació de capítol 2. D’aquesta manera si vingués una 
despesa corrent imprevista no caldrà perdre ni un sol dia en disposar del crèdit, reduint 
el temps de pagament al proveïdor i estalviant al departament d’Hisenda l’elaboració 
d’una modificació pressupostària a tal efecte. 
 
Així doncs es proposa incrementar, pel valor del saldo inicial, per suplement de crèdit o 
crèdit extraordinari les econòmiques 22699 o 22799 de totes les bosses de vinculació no 
presents a l’expedient d’acord a la següent relació: 
 

Orgànica Programa Econòmica Import 

101 2 2            6.222,24 €  

102 1 2            5.000,00 €  

102 9 2         15.050,00 €  

103 9 2       243.555,89 €  

110 9 2       162.750,00 €  

201 2 2         12.829,43 €  

212 3 2         31.891,52 €  

220 3 2         16.500,00 €  

230 3 2         38.200,00 €  

231 3 2       125.667,70 €  

232 3 2         14.000,00 €  

240 3 2         45.468,75 €  



 
250 2 2         86.418,97 €  

251 4 2         42.197,14 €  

300 9 2       129.587,13 €  

401 2 2         43.500,00 €  

401 3 2       227.815,00 €  

401 9 2       124.464,48 €  

402 1 2       188.031,00 €  

402 3 2       179.330,29 €  

402 4 2         10.750,00 €  

402 9 2         45.387,96 €  

430 1 2            1.750,00 €  

430 3 2         57.473,64 €  

  TOTAL   1.853.841,14 €  

 
 
Al·legació / proposta de millora nº2. 
 
Sorprèn, i molt, de veure com no s’incrementa la partida per comprar contenidors 
d’escombraries de rebuig que queda per tant dotada amb 1.000,00 € (mil euros). Tenint 
en compte que cada contenidor de rebuig costa aproximadament 250 € i que a Piera en 
tenim ubicats unes 600 unitats entenem que, per descuit, el govern municipal preveu 
renovar 4 contenidors que son un 0,66% del nostre parc. 
 
Amb independència de quin sistema de recollida de residus s’acabi escollint creiem que 
tenim l’oportunitat de canviar almenys els més malmesos.  
 
Al·legació / proposta de millora nº3. 
 
Veiem com també s’incrementa l’aplicació pressupostària 401/1511/22706 en +250.000€ 
aquesta es la partida destinada a redactat projectes per part de col·laboradors externs. 
Donada a la situació de la plantilla insuficient de l’Ajuntament aquest es un cas habitual, 
el fet també d’existir al lliure mercat arquitectes i enginyers especialitzats en diferents 
àmbits fan que aquesta pràctica sigui cada cop més extesa també per altres ajuntaments. 
 
En aquest sentit, i per recordar el Pla d’Actuació Municipal, es preveien uns projectes de 
cara al 2022 en la que es necessari que aquest any se’n redactin sengles projectes 
tècnics i que siguin aprovats aquest any. Aquestes redaccions de projectes comprenen: 
 

- Construcció de nous locals socials als Barris de Can Bou i Castell de la Ventosa 
zona A 

- Remodelació i adaptació a normativa dels locals socials ja existents 
- Rehabilitació de l’antic CAP com a nova Oficina d’Atenció al Ciutadà/na 
- Projecte nou Camp de Futbol Municipal 
- Projecte nou Pavelló Esportiu 
- Redacció projecte del pla de neteja de barris 
- Redacció projecte del pla de recollida d’escombraries 
- Redacció projecte del pla de millora de parcs 
- Redacció projecte de la zona d’autocaravanes 
- Redacció projecte del nou espai de gent gran 



 
- Redacció projecte del centre de transferència 

 
Tots ells són projectes molt complexos i creiem que 250.000 € son insuficients i com a 
tal plantegem que siguin 600.000 € 

 
Al·legació / proposta de millora nº4. 
 
Donada la seva fisonomia urbana el casc antic de Piera i en especial al tram comprès 
entre la Plaça de la Creu i la Plaça Joan Orpí està perdent amb els anys el seu potencial 
i antic esplendor, prova d’això són recents ensorraments i incendis del carrer Dr. Carles 
 
Amb l’incorporació de Romanent de Tresoreria s’obre la oportunitat de comprar els 
terrenys situats al carrer Dr. Carles nº1 consistents en les referències cadastrals 
5574028CF9957S de 146 m2, 5574082CF9957S de 53m2 i el 5574027CF9957S de 
130m2 
 
En aquests terrenys sense edificar s’hi podria ubicar una petita placeta o una àrea 
d’esbarjo infantil per oxigenar aquesta part de la nostre trama urbana. 
 
Els emplacem doncs que dotin una partida a tal efecte. 
 
 
Al·legació / proposta de millora nº5. 
 
No existeix partida pressupostària específica per crear una xarxa WiFi a l’àmbit públic o 
en locals de pública concurrència com edificis municipals o locals socials de barris i 
pobles. 
 
Entenem que se segueix treballant per obtenir la subvenció de la Unió Europea del 
projecte WIFI4EU però ara en tenim la oportunitat per executar un projecte. 
 
En el mateix àmbit tenim el videowall situat a l’inici del carrer Piereta que està avariat i 
no es disposa d’aplicació pressupostària per arreglar-se o reemplaçar-se per un model 
nou. Aquesta és una actuació contractual senzilla que pot ser resolta amb un contracte 
de tipus menor. 
 
Al·legació / proposta de millora nº6. 
 
En el context de la COVID totes les entitats i associacions de Piera han vist paralitzada 
totalment o gairebé la seva activitat esportiva, cultural, social o festiva i amb l’agreujant 
que algunes de les seves despeses fixes s’han mantingut inalterades. Això ha portat a 
les entitats de Piera (i per desgràcia d’altres indrets) en unes situacions econòmiques 
límits. 
 
En aquest sentit pren més que mai sentit les paraules “crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit” de la present modificació de pressupost. Donat que el període d’inactivitat ha estat 
de pràcticament un any proposem de doblar les quantitats de les subvencions per a 
entitats (capítol 4) per compensar l’any perdut. 
 



 
En aquest sentit es poden optar per diferents fórmules legals previstes a la Llei General 
de Subvencions ja sigui via concurrència competitiva amb una ponderació justa dels 
factors o bé per una concessió directa. 
 
Aixi doncs proposem la creació de l’aplicació en que l’import correspon a doblar la 
quantitat actual de les subvencions a les entitats de Piera: 
 

200 231 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT SERVEIS SOCIALS      28.500,00 €  

210 326 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT EDUCACIÓ    25.500,00 €  

240 341 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT ESPORTS  110.000,00 €  

201 231 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT IGUALTAT GÈNERE      2.500,00 €  

301 136 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT MEDI AMBIENT      5.000,00 €  

211 334 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT CULTURA      30.000,00 €  

230 334 48919 SUBVENCIO EXTRAORDINARIA COVID19 ÀMBIT JOVENTUT      23.000,00 €  

   TOTAL   224.500,00 €  

 
 
Al·legació / proposta de millora nº7. 
 
En l’àmbit de cultura i festes som coneixedors que de forma regular es lloguen elements 
tals com carpes, cadires, tanques, anti-allaus i altres elements de mobiliari. Trobem a 
faltar una partida pressupostària per ampliar l’stock actual d’aquests elements. Proposem 
destinar-hi 15.000 € a fi efectes de realitzar de forma ràpida i àgil una compra d’aquests 
elements mitjançant un contracte menor de serveis. 
 
Al·legació / proposta de millora nº8. 
 
En la modificació de pressupost s’estan incorporant 140.000 € a la partida 401/165/63300 
per a instal·lacions d’enllumenat públic. En la memòria presentada pel govern municipal 
no es diu a quins punts es vol actuar en aquest àmbit.  
 
A tenir en consideració que tant sols la millora de l’enllumenat públic del carrer Noguera 
puja a 47.188,46 €, entenem que es considera fer aquesta actuació però desconeixem 
on es volen invertir els 93.000 € suplementaris. 
 
En aquest sentit volem afegir que el canvi d’una de les fases de l’enllumenat elèctric i el 
seu sistema de transformadors (obsolets) d’una part important de Can Claramunt puja 
220.000 € i per tant demanem que es tinguin en compte. 
 
Per tant proposem que l’import a suplementar aquesta aplicació sigui de 360.000 € enlloc 
dels 140.000 € que es plantegen. 
 
Al·legació / proposta de millora nº9. 
 
Coneixedors també de la sobre ocupació que tenen les pistes cobertes del pavelló el Prat 
per la pràctica d’esports trobem a faltar que no s’hagi pensat en destinar 250.000 € en la 
construcció de dues pistes descobertes per descongestionar les dues pistes actuals 
mentre segueix el procés de redacció de projecte i edificació del nou pavelló cobert. 
 



 
Val a afegir que es podria plantejar que aquestes dues pistes podrien tenir ja caràcter 
definitiu i sumar-se al complex esportiu del nou pavelló als terrenys contigus a la riera 
Guinovarda. 
 
Al·legació / proposta de millora nº10. 
 
Ens preocupa la situació als barris i estem convençuts que també al govern municipal, 
cal seguir avançant en els diferents projectes de sanejament de aigües residuals 
(clavegueram). Aquests tipus d’inversions són molt costoses, el que fa que sigui idònies 
per poder finançar amb romanent de tresoreria. En aquest aspecte no entenem com 
projectes com el sanejament d’aigües residuals de Can Mussarro i del Portell (valorats 
amb 800.000 cada projecte) no estan incloses en aquesta modificació i per tant demanem 
que siguin incloses. 
 
Més notòria aquesta falta es el cas de Vallbonica. En aquest barri la xarxa de 
clavegueram està construïda i tant sols es necessària la construcció d’un conducte per 
tal d’empalmar la xarxa incomunicada de Vallbonica amb la xarxa de Vallbona d’Anoia. 
Val a dir que fins l’any passat no es van resoldre els serrells tècnics i econòmics d’aquest 
assumpte ja que hi conflueixen tant el nostre municipi com el municipi de Vallbona 
d’Anoia. Trobem del tot incomprensible que no existeixi una aplicació pressupostària de 
tant sols 165.000 € per la construcció d’aquest conducte i solucionar de forma definitiva 
aquest aspecte als veïns de Vallbonica. 
 
 
Al·legació / proposta de millora nº11. 
 
Veiem en tristesa que de les 86 aplicacions pressupostàries que el govern municipal 
decideix ampliar no n’hi ha ni 1 de l’àmbit de joventut (orgànica codi 230). En aquest 
aspecte voldríem que s’hi inclogués en la modificació pressupostària els 995.265 € a 
l’aplicació 401/150/63200 per construir l’Espai Jove. 
 
Recordem que aquest nou Espai Jove ja disposa de projecte tècnic aprovat i el seu pla 
d’usos i viabilitat va ser aprovat per unanimitat en sessió plenària el 2020. Ara tant sols 
falta dotar la partida i licitar les obres i no comprenem que no s’hagi fet. El que es cert es 
que, d’acord al projecte d’arquitectura i enginyeria, la construcció de l’Espai Jove té una 
durada de 10 mesos. Si bé es cert que l’incorporació del romanent de tresoreria s’ha dut 
a terme l’última setmana de maig això implica que la totalitat de les obres no es poden 
acabar enguany. Tanmateix qualsevol fase de construcció i pagament que ja es realitzi 
enguany d’aquest Espai suposarà un estalvi de cara al Pressupost Municipal 2021. 
 
Al·legació / proposta de millora nº12. 
 
Per acabar i seguint en la línia de la proposta anterior trobem a faltar que es doti de saldo 
a aplicacions per a projectes de llarg abast tals com la via verda entre Hostalets de Pierola 
i Piera (250.000 €) i els habitatges tutelats per a gent gran (950.000 €). 
 


