
 

 

 

AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE PEGO, APROVAT INICIALMENT EN PLE 

CELEBRAT EL 13 DE FEBRE DE 2015. 

 
Aprovat inicialment pel ple de l’Ajuntament de Pego en l’expedient corresponent al Pressupost General i 

Plantilla per a l’exercici 2015 d’aquest municipi, i després de la seua publicació al Butlletí Oficial de 

la Província el 19 de febrer de 2015, queda obert el termini de presentació d’al·legacions, en els termes 

previstos a l’article 169 i següents del R.D. Legislatiu 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Prestant especial atenció al que estableix a l’article 170.2 b) de 

l’esmentat Reial Decret, presentem l’al•legació següent als Pressupostos provisionals de l’Ajuntament de 

Pego per a l’exercici 2015, “per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a 

l’entitat local, segons precepte legal o qualsevol altre títol legítim”. 

 

 

En atenció a l’esmentat article 170.2 b) de la Llei d’Hisendes locals, trobem necessari augmentar el capítol 4 

de despeses, “Transferències Corrents” en 35.000€, amb la finalitat de crear una subvenció per a l’associació 

de veïns de la muntanya de Pego, per tal d’abastir la regeneració i adequació d’espais comuns, ja que el fet 

de donar-ne subvencions a altres associacions del poble que representen interessos diversos i no tindre en 

consideració a una associació que representa un percentatge important de la població de Pego, suposa un 

greuge comparatiu importat i va en contra dels criteris d’equitat i responsabilitat social que ha de tindre un 

ajuntament en el moment d’elaborar uns pressupostos. 

 

 

Les subvencions públiques han de mantenir uns criteris d’equitat, de solidaritat i de justícia social que es fan 

patents en el cas que ens ocupa, ja que l’ajuntament ha recaptat durant molts anys els impostos del veïnat 

de la zona, i no ha donat els serveis procedents, per tant, en aquests moments, deu considerar com 

prioritari el fet d’impulsar l’activitat d’aquesta associació que basa la seua activitat en millorar les condicions 

d’habitabilitat, seguretat i accessibilitat de les persones de la zona., ja que es manté un deute històric amb 

les persones residents en la zona.  

 

 

I per tal que conste, signe les presents al·legacions, en representació del Grup Municipal Compromís per 

Pego, en Pego, a 9 de març de 2015. 

 

 

 

 

 

Signat. Josep Nadal  


