DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Expedient núm. 5/2016 de modificació de crèdits amb la modalitat de transferència
de crèdit, en el Pressupost de l’exercici 2016.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta pel Senyor Gabriel Frontera Borrueco, Regidora de Transparència i Noves tecnologies
d'aquesta Corporació Municipal, la incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016
amb la modalitat de transferència de crèdit en el Pressupost General de l'exercici de 2016.
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del 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, l’estat de
despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres causes, per
transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense alterar
la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica._
Considerant que els articles 179.1 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 40.2 del 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
estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del Pressupost el règim
de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les.
Considerant que de conformitat amb allò previst a la Base nº 12 de les Bases d’Execució del
Pressupost municipal correspon a la Junta de Govern la competència per aprovar les
transferències de crèdits quan afectin a mateixes àrees de despesa._
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de las Hisendes Locals -TRLRHL-, i 41 del 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.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, i en virtut d’allò disposat a la Base d’Execució del Pressupost municipal nº 12, en
concordança amb els articles 179.1 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-, 40.2 del 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
i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 26 de maig, es proposa
al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
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ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016 en el vigent
pressupost per transferència de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en Aplicacions de Despeses
Import

Crèdit definitiu

modificació (€)

(€)

10.000,00

20.000,00

30.000,00
10.000,00
Altes en el Pressupost de despeses

20.000,00

Partida

Descripció

Crèdit inicial

920.22761

Administració general
Contractació suport tècnic
informàtic de primer nivell.

30.000,00

TOTAL

Import

Crèdit

modificació (€)

definitiu (€)

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Partida

Descripció

Crèdit inicial

2312.48800

Entitats Socials. Fons
mallorquí de Solidaritat.

TOTAL

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 26 de maig de 2016_
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda
Àngel Garcia Bonafé
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