
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA  DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 40/2018 DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Assumpte:  Expedient nº41/2018 de modificació de crèdits amb la modalitat de suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost de l’exercici 2018.

Vista la Providència del Batle per la incoació de l'expedient de data 12 de novembre de 2018.

Vist que en data 31 de desembre de 2018 acaba l'exercici i per tant l possibilitat d'amortitzar anticipada -
ment préstecs.  

Vist que existeixen 4 préstecs a dia d'avui a l'Ajuntament que sumen un import de 3.001.436,21 euros i
que tenen cost financer, suposant una despesa per l'any 2019 de 68.760,10 euros. 

Vist que els préstecs son els següents:

1) BSCH 2009 (004949741030602329): 548.031,29 euros.

2) BSCH 2010 (004949741030602446): 390.000,08 euros.

3) LA CAIXA (962031345995131): 933.333,31 euros.

4) BANC SABADELL (00818074838446): 1.127.669,49 euros.

5) Diferencia entre les previsions i el deute real: 2.402,04 euros.

Vist que segons l'arqueix de caixa del tercer trimestre realitzat per Tresorer municipal el saldo en comp -
tes corrents es de 15.161.024,65, que no meriten cap interès a favor de les arques municipals.

Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), quan hagi de realitzar-se
alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la
Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la Corporació ordenarà
la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de
crèdit, en el segon. L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
l’aprovació  del  Ple  de  la  Corporació,  amb  subjecció  als  mateixos  tràmits  i  requisits  que  els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.

Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la Corporació,
amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el Pressupost
municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies
hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents.

Considerant  que  les  reclamacions  presentades  hauran  de  ser  resoltes  per  l’Ajuntament  Ple  que
acordarà,  al  mateix  temps  l’aprovació  definitiva  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  del  vigent
Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit.

Vist l’informe de la Intervenció municipal.
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Per tot això, i amb el Dictamen favorable de la Comissió Informativa conjunta d'Hisenda i urbanisme
de 19 de novembre de 2018 es proposa al Ple,  l’adopció del següent:

ACORD

PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 41/2018 en el vigent pressupost
per crèdit extraordinari, amb el següent detall:

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.011.91300 Deute públic. Deutes a llarg
termini per préstecs rebuts i

altres conceptes.  

1.094.713,40 3.001.436,21 4.096.149,61

TOTAL 1.094.713,40 3.001.436,21 4.096.149,61

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

87000 Romanent
tresoreria
despeses
generals

- 3.001.436,21 3.001.436,21

TOTAL 3.001.436,21 3.001.436,21

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears
per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva publicació, posant a
disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran
examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació.

TERCER.-  Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i  suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l’acord inicial s’elevarà
automàticament a definitiu.

QUART.- De  l'expedient  de  la  modificació  de  crèdits  definitivament  aprovada,  es  remetrà  còpia  a
l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial
de les Illes Balears._

No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals .

Inca, 19 de novembre de 2018

El President de la Comissió Informativa d'Hisenda,

Virgilio Moreno Sarrió
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