
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) 

PER DEMANAR EL TRACTAMENT EN UN MATEIX PLE MUNICIPAL DE L’APROVACIÓ INICIAL 

DEL PRESSUPOST I DE LES ORDENANCES FISCALS  

Davant la proximitat dels debats sobre el nou pressupost de l’Ajuntament de Sitges i de les 

noves ordenances fiscals per l’any 2014 des de la Candidatura d’Unitat Popular de Sitges 

proposem a través de la present moció encarar el treball sobre el Pressupost i les Ordenances 

Fiscals a través d’una nova perspectiva. 

Any rere any l’Ajuntament de Sitges ha proposat per separat, en diferents plens municipals, 

l’aprovació inicial d’aquets dos documents cabdals en el calendari plenari. Aquest fet ha 

comportat que s’obrissin dos períodes diferents d’al·legacions, quan es tracta de dos 

document que van intrínsecament lligats entre ells com són les entrades i inversions de fons 

de l’Ajuntament de Sitges. 

El fet de treballar per separat els documents provoca desajustos, ja que permet l’aprovació 

d’un pressupost articulat en funció d’uns determinats ingressos provinents per unes 

ordenances fiscals, les quals posteriorment poden variar durant el seu període de debat i 

aprovació, tot desajustant les previsions fetes al pressupost. I viceversa. 

D’aqueta manera, amb un procés conjunt dels dos documents es permetria un debat 

entenedor i més racional sobre les finances municipals, tractant com una mateixa unitat les 

previsions d’entrades i les sortides de les finances municipals. 

Així mateix entenem que al tractar els dos documents en un mateix procés, allò lògic és unir 

també els dos períodes d’al·legacions fent un sol període de seixanta dies naturals. D’aquesta 

manera també es permetrà una major marge perquè entitats, plataformes ciutadanes, 

particulars, associacions o partits polítics puguin fer al·legacions als dos documents.  

Per tot això el Grup Municipal de la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que adopti 

els següents: 

ACORDS: 

1. Que es tracti en un mateix Ple Municipal l’aprovació inicial del pressupost de 

l’Ajuntament de Sitges i les noves ordenances fiscals del 2014.  

 

2. Que tot  el procés de discussió i aprovació final dels pressupostos de l’Ajuntament de 

Sitges i les ordenances fiscals es duguin a terme durant el mateix període temporal. 

 



3. Que, degut al tractament conjunt de les dues aprovacions, el període d’al·legacions 

conjunt al Pressupost i a les Ordenances Fiscals sigui de seixanta dies hàbils. 

 

 

Sitges, 24 de setembre de 2013 

 


