
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món Rural celebrada el dia
21 de juliol de 2016, informa favorablement la següent proposta de modificació de les bases d'execució núm.
1/2016 del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca de 2016. 

Exp. Modificació de les bases d’execució núm. 1/2016

Pressupost. Exercici de 2016.

Virgilio Moreno Sarrió, Batle d’aquesta Corporació Municipal, la incoacció de l’expedient de modificació de les
bases d’execució núm. 1/2016 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2016.

M E M Ò R I A

Vista la sol·licitud presentada pel Regidor d'Hisenda en referència a la inclusió d'una partida ampliable d'ingressos
30400 i una partida ampliable de despeses 161.22699 en  referència cada una d'elles al cànon de sanejament de
l'aigua, que degut als canvis normatius es considera un ingrés i una despesa pressupostàries s'ha de procedir a la
inclusió d'aquets apartat dins les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.

Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Regidor  de  Cultura  en  referència  a  la  unificació  en  una  sola  subvenció
nominativa,  de les dues subvencions establertes en les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament
d'Inca a la Unió Musical Inquera per una millor economia procedimental i per una millor eficiència en l'assignació
dels recursos municipals.

Vista la sol·licitud del Regidor de Joventut en referència a la modificació de la subvenció nominativa al Grup
educatiu Ambiental, que passa d'un import de 20.000,00 euros a un import de 15.000,00 euros degut a un error
en la inclusió  de la quantia en les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.

PRIMER.- Introducció de l'apartat g) a la base 14.a,  per incloure:

g) La partida del pressupost d'ingressos 30500  que recull els ingressos del cànon de sanejament d'aigua amb la
partida  161.22699  Sanejament,  abastiment  i  distribució  d'aigua  potable  cànon  d'aigua  del  pressupost  de
despeses.

SEGON.- Modificació de la base 45.b, per incloure:

Amb càrrec a la partida pressupostaria 330.48910.

NOM NIF Finalitat IMPORT

Conveni amb Unió Musical
Inquera

G07447378 Activitats duites a terme a
l’any 2016

66.071,30 €

TERCER.- .- Modificació de la base 45.b, per incloure:

Amb càrrec a la partida pressupostaria 339.48912

NOM NIF Finalitat IMPORT

Grup Educatiu Ambiental d’Inca i Agrupació
Musical Joventut Inca

G07704950 Foment a l’educació medioambiental
i  col·laboració en la protecció de la
naturales i els seus espais naturals,
així com l’aportació musical a tots els
actes  tradicionals,  festes  i  demes
esdeveniments..* Finançament de les
activitats que dur a terme a la Ciutat

15.000,00 €
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d’Inca durant tot l’any 2016

DISPÒS:

Que s’instrueixi el corresponent expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament
d’Inca per l’exercici de 2016.

Inca, 21 de juliol de 2016.

El President de la Comissió,

Angel Garcia Bonafé.

Exp. Modificació bases execució núm. 1/2016

Pressupost. Exercici de 2016.

PROPOSTA D’ACORD

Proposta pel Sr.  Virgilio Moreno Sarrió,  Batle-President de l’Ajuntament d’Inca, la incoació de l’expedient de
modificació de les bases d’execució núm. 1/2016 del Pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2016.

Es proposa a l’Ajuntament en Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de les bases d’execució núm. 1/2016 del Pressupost de
l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2016, amb el següent tenor lliteral:

1. Introducció de l'apartat g) a la base 14.a,  per incloure:

g) La partida del pressupost d'ingressos 30400  que recull els ingressos del cànon de sanejament d'aigua amb la
partida  161.22699  Sanejament,  abastiment  i  distribució  d'aigua  potable  cànon  d'aigua  del  pressupost  de
despeses.

2. Modificació de la base 45.b, per incloure:

Amb càrrec a la partida pressupostaria 330.48910.

NOM NIF Finalitat IMPORT

Conveni amb Unió Musical Inquera G07447378 Activitats duites a terme a l’any 2016 66.071,30 €

3. Modificació de la base 45.b, per incloure:

Amb càrrec a la partida pressupostaria 339.48912

NOM NIF Finalitat IMPORT

Grup  Educatiu  Ambiental  d’Inca  i
Agrupació Musical Joventut Inca

G07704950 Foment  a  l’educació  medioambiental  i
col·laboració  en  la  protecció  de  la
naturalesa i els seus espais naturals, així
com l’aportació musical a tots els actes
tradicionals,  festes  i  demes
esdeveniments..*  Finançament  de  les

15.000,00 €
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activitats  que  dur  a  terme  a  la  Ciutat
d’Inca durant tot l’any 2016

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el Tauló d’anuncis d’aquesta Corporació, previ anunci publicat en
el B.O.I.B., durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar reclamacions davant el Ple. En el cas de que no es presentin reclamacions l'aprovació inicial resultarà
definitiva.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que estimi més adient als interessos municipals.

Inca, 19 de juliol de 2016.

El Batle,

Sgt. Virgilio Moreno Sarrió.
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INFORME INTERVENCIO

Catalina Pons Bestard, Interventora Accidental de fons d’aquest Ajuntament, en relació a l’expedient núm. 1/2016
de modificació de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’exercici de 2016

INFORMA

PRIMER. Vista la sol·licitud presentada pel Regidor d'Hisenda en referència a la inclusió d'una partida ampliable
d'ingressos 30400 i una partida ampliable de despeses 161.22699 en  referència cada una d'elles al cànon de
sanejament de l'aigua, que degut als canvis normatius es considera un ingrés i una despesa pressupostàries s'ha
de procedir a la inclusió d'aquets apartat dins les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.

Vista  la  sol·licitud  presentada  pel  Regidor  de  Cultura  en  referència  a  la  unificació  en  una  sola  subvenció
nominativa,  de les dues subvencions establertes en les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament
d'Inca a la Unió Musical Inquera per una millor economia procedimental i per una millor eficiència en l'assignació
dels recursos municipals.

Vista la sol·licitud del Regidor de Joventut en referència a la modificació de la subvenció nominativa al Grup
educatiu Ambiental, que passa d'un import de 20.000,00 euros a un import de 15.000,00 euros degut a un error
en la inclusió  de la quantia en les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca.

SEGON. Estudiada la modificació que es proposa cal indicar que no afectarà al principi d’estabilitat pressupostari i
al compliment de la regla de despesa establerta, d’acord amb l’establert a l’art. 15 de la Llei Orgànica 2/2012,
ja que en relació a les partides ampliables, l'increment de despesa vendrà cobert pels majors ingressos que
es produiran pel concepte de cànon.

I en quant a la unificació de les subvencions nominatives de la Unió Musical Inquera, tampoc afectarà a la
regla de despesa degut a que es manté la mateixa quantitat i es tracta del mateix beneficiari.

Per  altre  banda,  en  quant  a  la  modificació  de  la  subvenció  nominativa  al  Grup  Educatiu  Ambiental,  es
disminueix l'import de la subvenció nominativa i per tant no afecta negativament a la regla de despesa al
disminuir-se en cinc mil euros la despesa.

TERCER.  El  procediment  que  s’ha  de  seguir  per  tramitar  aquest  expedient  de  modificació  de  les  bases
d’execució es recull en el Títol VI, Capítol I, Secció 2ª del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refòs de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i en el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, són els següents:

1. Proposta amb memòria justificativa.

2. Informe preceptiu d’intervenció.

3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.

4. Aprovació provisional del Ple de la corporació, sent suficient majoria simple.

Exposició al públic de l’acord d’aprovació inicial durant 15 dies hàbils, amb inserció prèvia en el BOIB, durant els
quals les persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. (Seran d'aplicació les
normes sobre informació, reclamacions i publicitat establertes als arts. 169, 170 i 171 del RDL 2/2004).

5. L’expedient  de  modifcació  es  considera  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmentat  termini  no  es
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre’ls, comptat a partir
del dia següent al de l’acabament de l’exposició al públic, i les reclamacions es consideraran denegades en
qualsevol cas si no es resolen en l’acord d’aprovació definitiva.

6. L’expedient de modificació de les bases d’execució definitivament aprovat, amb modificacions o sense
modificacions sobre l’acord d’aprovació inicial, serà publicat en el BOIB.

7. La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació en el BOIB.
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8. Contra l’aprovació definitiva de la modificació de les bases d’execució es podrà interposar directament
recurs contenciós administratiu, en la forma i en el termini que estableixen les normes de la dita jurisdicció.

QUART- Examinada dita proposta entenc que tant la tramitació com els acords que es proposen en dita
modificació s'ajusten a dret.

Inca, 19 de juliol de 2016.

LA INTERVENTORA
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