
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 

Modificació de les bases d'execució del Pressupost Consolidat de l’exercici 2018.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta  del  Senyor  Virgilio  Moreno  Sarrió  Batle  de  l'Ajuntament  d'Inca,  per  la  incoació  de
l’expedient de modificació de bases d'execució del Pressupost general consolidat de l'any 2018.

Vist que mitjançant el reial decret 1040/2017, de 22 de desembre  que va modificar el reial De-
cret 635/20147, de 25 de juliol per el que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, i que va canviar la forma de cal-
cular dit PMP.

Vist que mitjançant l’eliminació de la base 19.C i 20.2 de les Bases d'execució del Pressupost de
2018 la competència per aprovar les factures de menys de 600 euros que té el Batle es dona ala
Junta de Govern (de la que forma part el Batle) per intentar accelerar la tramitació de les matei -
xes i facilitar la comptabilització al Departament d'Intervenció i que els proveïdors puguin cobrar
amb la màxima celeritat possible.

Vist que s'ha derectat una errata a la base 12.2.1 ja que la vinculació jurídica dels crèdits que es
pretenia tenir és la del Capítol com a norma general, per tant s'aprofita aquest moment procedi -
mental per modificar-la. 

Considerant que la regulació jurídica en matèria del contingut i aprovació dels Pressuposts Ge-
nerals de les Entitats Locals es regula a la Secció 1ª del Capítol I del títol VI del TRLRHL en els
seus articles 162 a 171, ambdós inclosos, i es desenvolupa per mitjà del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I ''Dels Pressuposts'' del Títol VI ''Presupost i
Despesa pública'' de la LRHL (RD 500/1990). 

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de les disposici -
ons legals vigents en matèria de Règim Local, disposa que les plantilles comprensives de tos els
llocs  de  feina  degudament  classificats,  reservats  a  funcionaris,  personal  laboral  i  eventual,
s'aprovarà anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost. 

Considerant que el procediment d'aprovació de la modificació de les bases d'execució tendrà els
mateixos tràmits que el de l'aprovació inicial del Pressupost que s'inicia mitjançant l'aprovació ini -
cial  pel Ple de l'Ajuntament. Una vegada aprovat inicialment s'ha d'exposar al públic durant el
termini  de quinze dies  hàbils  mitjançant  un anunci  en  el  Butlletí  Oficial  de les  Illes  Balears
(B.O.I.B). En el cas de no haver-hi reclamacions la modificació de les bases d'execució del Pres-
supost s'enten definitivament aprovada. En cas de que s’interposés una reclamació el Ple dispo-
sarà del termini d’un mes per resoldre les reclamacions presentades.

Vist que una vegada aprovat definitivament la modificació de les bases d'execució del Pressu -
post es publicarà, al tauler d'anuncis i al BOIB, i sen trametrà una còpia a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i a la Delegació Provincial del Ministri d'Economia i Hisenda.

Vist que contra l’aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del Pressupost po -
drà interposar-se directament recurs contenciós-administraiu en la forma i terminis que establei -
xen les normes de dita jurisdicció. La interposició del recurs no suspendrà per si mateixa l’aplica -
ció del Pressupost definitivament aprovat. 

La còpia de la modificació haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la
seva aprovació definitiva i fins a la finalització de l'exercici.

Vist l’informe de la Intervenció municipal.
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Per  tot  això,  es proposa al  l'Ajunatment en Ple, amb el  Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda de data 20 de setembre de 2018, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'oportú  expedient  de  modificació  de les  bases d’execució  del
Pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca que té el següent detall:

• Modificar de les bases d'execució del pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca la re-
ferència següent: 

1. Base 12.2.1 apart b: ''Respecte de la classificació econòmica el capítol''

• Eliminar  de les bases d'execució del Pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca les
referències següents:

1. Base 19.C:  ''L’aprovació i pagament de despeses de quantia inferior a 600 € (IVA
inclòs).''

2. Base 20.2:  ''Si es tracte de despeses d’import inferior a 600,00 € s'aprovaran per
decret del Batle''

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  les  bases  d'execució  del  Pressupost  General
Consolidat  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, 5 de setembre de 2018_

El President de la Comissió informativa d'Hisenda,

Virgilio Moreno Sarrió
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