DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Expedient nº2/2017 de modificació de crèdits amb la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb baixa, en el Pressupost de l’exercici 2017 i modificació de les
Bases d'execució del Pressupost.
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta del Senyor Virgilio Moreno Sarrió President de l'IMAF, per la incoació de
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2017 amb la modalitat de suplement de crèdit
en el Pressupost General de l'exercici de 2017 i la modificació de les Bases d'execució que
aquesta modificació implica.
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’ajuntament Ple, amb el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda de data 18 de maig de 2017, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment l’oportú expedient de modificació de crèdit nº 2/2017
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amb la modalitat de suplement de crèdit, amb el següent detall:
Baixes en Aplicacions de Despeses
_
Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

341.62300

Promoció i foment de l'esport.
Maquinària, instal·lacions i
utillatge

50.000,00

50.000,00

0,00

342.62300

Instal·lacions esportives.
Maquinària, instal·lacions i
utillatge

25.000,00

5.000,00

20.000,00

75.000,00

55.000,00

20.000,00

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

TOTAL

Altes en aplicacions de despeses

Partida

Descripció

Crèdit inicial

003. 341.48904

Promoció i foment de l'esport.
Subvenció Club Esportiu
Joventut Constància.

60.000,00

35.000,00

95.000,00

003. 341.48903

Promoció i foment de l'esport.
Subvenció Club Esportiu
Constància.

30.000,00

20.000,00

50.000,00

90.000,00

55.000,00

145.000,00

SEGON.- Aprovar inicialment l'oportú expedient de modificació de les bases
d’execució del Pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca, en concret l'Annex I
''Subvencions nominatives'' de les Bases d'execució del Pressupost General de
l'Ajuntament d'Inca'' amb el següent detall:
Annex I
Subvencions nominatives IMAF.

Partida Àrea

Beneficiari

C.I.F

Objectiu

Finalitat

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Objecte

Import

22

gestora

Estratègic
Subvenció

34148903

34148904

Esports

Esports

Foment

Llei 7/1985, de 2 d'abril

Foment

de

reguladora de les Bases

de

Constància

l'esport

del Règim Local art. 25.1

l'esport

Subvenció

Foment

Llei 7/1985, de 2 d'abril

Foment

de

reguladora de les Bases

de

l'esport

del Règim Local art.25.1

l'esport

Club esportiu

Club esportiu
Joventut
Constància

G0725198

G57829806

50.000,00

95.000,00

TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada i la
modificació de les Bases d’execució, 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 18 de maig de 2017_
El President de la Comissió Informativa d'Hisenda

Àngel Garcia Bonafé
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