
INFORME D'INTERVENCIÓ

Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Excm Ajuntament d'Inca en compliment d'allò ordenat pel Sr.
President de l'IMAF  mitjançant Providència de data 20 de setembre g i en  virtut d’allò establert als
articles 173 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de
Caràcter Estatal  s’emet el següent

INFORME

ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 13/2016 amb la modalitat de suplement de
crèdit.

PRIMER.- De conformitat amb allò disposat a l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), l'òrgan
competent per a l'aprovació de la modificació de crèdits proposada  és el Ple de la Corporació, amb
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.

Seran també d'aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es
refereix l'article 169 de la Llei, i que són:

a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.

b) Exposició al públic mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de les illes Balears per termini
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes.

c) Resolució de les reclamacions presentades pel Ple de la Corporació en el termini d'un mes, i
aprovació definitiva. Si no es presentés cap al·le   gació, la modificació de crèdits aprovada
inicialment es considerarà definitivament aprovada.

d) Publicació al Butlletí Oficial de les illes Balears.de l'acord d'aprovació definitiva i un resum per
capítols.

e) Remissió de còpia de l'expedient a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

SEGON.- Tractant-se de dotar pressupostàriament crèdits per a despeses específiques i determinats
de  caràcter  necessari  i  urgent,  que  no  poden  demorar-se  a  exercicis  posteriors,  és  procedent  la
concessió d'un suplement de crèdit,  tal  i  com disposen els  articles 177 del  Reial  Decret  Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) - i articles 35 a 38, ambdós inclosos, de l'esmentat Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.

TERCER.-  Respecte la impossibilitat  de demorar a exercicis posteriors les despeses espec ífiques i
determinades que motiven els crèdits extraordinaris a què es contrau aquest expedient, així com el
caràcter necessari i urgent, haurà d'apreciar-se i pronunciar-se la Corporació Municipal.

QUART.- Respecte de la realització de l'informe de compliment de l'estabilitat pressupostària
que s'hauria de realitzar en el moment de la tramitació dels expedients de modificació de crèdits cal dir
que:  en  resposta  a  consultes  formulades  pel  Col·legi  de  Secretaris,  Interventors  i  Tresorers  de
l'Administració Local a la Subdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals depenent
del Ministeri d'Hienda i Administracions Públiques es manifesta en els següents termes:

La tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias deben tener en cuenta tanto las
normas presupuestarias contenidas en el TRLRHL y el Real Decreto 500/1990 como los preceptos
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relativos a los objetivos de estabilidad presupuestari a y regla de gasto regulados en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los
presupuestos  y  demás  actuaciones  que  afecten  a  los  gastos  e  ingresos  de  las  Administraciones
Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad
presupuestaria.

A través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,se determina el procedimiento, 

contenido  y  frecuencia  de  remisión  de  la  información  económico  financiera  a  suministrar  por  las
entidades  locales,  disponiendo  en  el  artículo  16  que,  entre  otra  información,  debe  remitirse
trimestralmente  la  actualización  del  informe de  intervención  sobre  el  cumplimiento  del  objetivo  de
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de deuda.

Considerando  lo  anterior  sería  admisible  la  tramitación  de  los  expedientes  de  modificación
presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por
el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y
de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin
perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que
pudieran adoptarse como consecuencia de tal  evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica
2/2012 citada. 

A la  vista  de  tot  això,  s'ha  de  proposar  al  Ple  de  la  Corporació,  previ  dictamen  de  la  Comissió
Informativa d'Hisenda l’aprovació  inicial  de l’expedient  nº13/2016 de modificació  de crèdits  amb la
modalitat de suplement de crèdit, que es concreta en el següents extrems:

Altes en el Pressupost de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit  definitiu
(€)

336.82190 Protecció  i  gestió  del  Patrimoni
històricoartístic. A altres subsectors. 

4.178.511,26 2.119.156,60 6.297.667,86

TOTAL 4.178.511,26 2.119.156,60 6.297.667,86

Altes en el Pressupost d’ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit
definitiu (€)

87000 Romanent de tresoreria per a despeses
generals.

- 2.119.156,60 6.297.667,86

TOTAL - 2.119.156,60 6.297.667,86

És el que s'ha d'informar a la Corporació.

Inca, 20 de setembre de 2016

L'Interventor,
Antoni Cànaves Reynés
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PROPOSTA DEL BATLE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Expedient nº13/2016 de modificació de crèdits amb la modalitat de suplement sde crèdit, en el
Pressupost de l’exercici 2016

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Proposta del Senyor Virgilio Moreno Sarrió Batle-President, d'aquesta Corporació Municipal, per la incoació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2016 amb la modalitat de suplement de crèdit  en el
Pressupost General de l'exercici de 2016.

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.

Per tot això,  es proposa al l'Ajunatment en Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda,
l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 13/2016 en el vigent pressupost
per suplement de crèdit, amb el següent detall:

Altes en el Pressupost de despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit  definitiu
(€)

336.82190 Protecció i gestió del Patrimoni històricoartístic. A
altres subsectors.

4.178.511,26 2.119.156,60 6.297.667,86

TOTAL 4.178.511,26 2.119.156,60 6.297.667,86
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Altes en el Pressupost d’ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit
definitiu (€)

87000 Romanent  de  tresoreria  per  a  despeses
generals.

- 2.119.156,60 6.297.667,86

TOTAL - 2.119.156,60 6.297.667,86

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, 20 de setembre de 2016

El Batle 
Virgilio Moreno Sarrió
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