
PROPOSTA DE BATLIA AMB REFERÈNCIA A LA INCORPORACIÓ DE PART DEL  SUPERÀVIT DE
L'ANY 2016 MITJANÇANT LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 34/2017.

Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 11 de desembre de 2017 s'ha incoat expedient
de  modificació  del  pressupost  mitjançant  la  modalitat  de  crèdits  extraordinaris  finançats  amb  el
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2016._

Vists els informes de l'enginyer municipal i de la Tècnica d'administració general que motiven l'interès
públic i la tramitació d’urgència d'aquest expedient i per tant reduint els terminis d’exposició pública a la
meitat.

Vistos  els  informes emesos per  l'Interventor  Municipal  sobre el  procediment,  i  sobre la  possibilitat
d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que consten a l'expedient.

Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències exigeix la
realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen o són insuficients
els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins l'exercici següent, atès que
podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.

Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que
compleix els requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012,
de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  (LOEPSF)  (prorrogada  per  a
l'exercici 2016 per la LPGE 2016) i Disposició Addicional Setzena 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).

Considerant el  que preveu l'article 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 l'esmentat article 36.1-
c) 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.

Vista la proposta de modificació de crèdit 34/2017 per incorporar part del superàvit de l'ecercici 2016. 

Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament d’Inca en Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l'expedient  34/2017  de  modificació  de  crèdits  mitjançant  crèdits
extraordinaris finançats amb  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el resum de la qual és
el següent:

1. Millora eficiència energètica instal·lacions esportives

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.933.62213 Gestió Patrimoni. Millora eficiència
energètica instal·lacions

esportives.

- 162.000,00 162.000,00

TOTAL 162.000,00 162.000,00
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Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import modificació
(€)

Crèdit definitiu
(€)

87000 Romanent tresoreria despeses
generals

162.000,00 162.000,00

TOTAL 162.000,00 162.000,00

SEGON.-  Declarar la tramitació d'urgència del procediment d’aprovació de l’expedient de modificació
de  crèdits  amb  la  modalitat  de  crèdits  extraordinaris  finançat  amb  romanent  de  tresoreria  per  a
despeses generals i per tant reduir els terminis d'exposició pública a la meitat.   

TERCER.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans per al
seu  finançament,  que  es  realitzarà  mitjançant  el  Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a  Despeses
Generals per l'import de la modificació.

QUART.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les Illes Balears
per  un  període  de  vuit 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.

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  provisional  s'elevarà
automàticament a definitiu.

CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de
publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional.

SISÈ.-  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._

Inca, 11 de desembrede de 2017

El Batle,

Virgilio Moreno Sarrió
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Expedient nº34/2017 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdits extraordinaris,
per incorporar el superàvit  en el Pressupost de l'exercici  2017 posat de manifest amb
l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'any 2016.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Es realitza  la present Memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressupost
Municipal del vigent exercici, mitjançant crèdits extraordinaris, redactada de conformitat al que
disposa l'article 37.2 del 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.

Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament en l'àmbit de les seves competències
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per a les quals no existeixen
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i  que no poden demorar-se fins
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament.
En concret, les despeses proposades presenten el següent detall:

Davant la urgència de realitzar les següents despeses:

1) Millora eficiència energètica instal·lacions esportives. 

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.933.62213 Gestió Patrimoni. Millora
eficiència energètica

instal·lacions esportives.

- 162.000,00 162.000,00

TOTAL 162.000,00 162.000,00

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

87000 Romanent
tresoreria
despeses
generals

162.000,00 162.000,00

TOTAL 162.000,00 162.000,00
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a) Finançament

L'expedient de modificació de crèdits es finança íntegrament amb el Romanent de Tresoreria per
a despeses generals.

b) Justificació

La proposta de l'expedient de modificació de crèdit es justifica en:

1) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-
lo a exercicis posteriors pels següents motius de la possibilitat d'incorporació del superàvit de
l'exercici 2016.

2) La inexistència de crèdit o insuficiència d'aquest en l'estat de despeses del Pressupost
de crèdit destinat a aquesta finalitat específica. En el cas de Suplement de Crèdit, no existeix
saldo de crèdit no compromès suficient en la partida corresponent. La inexistència o insuficiència
de crèdit es verifica en el nivell en què estigui establerta la bossa de vinculació jurídica.

3) La existència  de romanent  de tresoreria  per  a despeses generals,  que compleix  els
requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  (LOEPSF)  (prorrogada  per  a
l'exercici  2017 per la LPGE 2017) i Disposició Addicional Setzena 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).

4) L'interès  públic  i  la  tramitació  d'urgència  de  l'expedient  es  justifica  a  l'informe de  la
tècnica d'administració general. 

Inca, 11 de desembre de 2017_

El Batle

Virgilio Moreno Sarrió
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INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (infor – 8/2017)

Antoni Cànaves Reynés Interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca, en compliment d'allò ordenat pel Sr.
Batle mitjançant Providència de data 11 de desembre de 2017, i d'allò establert a l'article 4.a) i h) 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 nacional, emet INFORME 

ANTECEDENTS DE FET

Vist  el  resultat  obtingut  per  l’Ajuntament  d’Inca  envers  de  la  capacitat  de  finançament  posada de
manifest en el moment de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2016 i els
informes 3, 4 i  5-2017 que l’acompanyen elaborats per  l’Interventor Municipal, s’ordena mitjançant
Providència  de  Batlia  l’elaboració  de  la  modificació  de  crèdits  34/2017 amb la  modalitat  de  crèdit
extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals per finançar inversions
financerament sostenibles. 

FONAMENTS DE DRET

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·legació,  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.

No obstant el que es diu amb anterioritat  amb el  que disposa l'article 33.1 de la Llei  39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que ''Cuando
por razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado, la
aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán los plazo a la mitad
los  plazos  establecidos  para  el  procedimiento  ordinario,  salvo  los  relativos  a  la  presentación  de
solicitudes y recursos''  

Es motiva l'interès públic a l'informe de la Tècnica d'administració general  i   per  tant la tramitació
d’urgència d'aquest expedient de modificació crèdit amb modalitat de crèdit extraordinari finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals. L'expedient serà sotmès al públic només per vuit dies
aplicant dita urgència. 
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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  crèdit  extraordinari,  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 específiques 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.-  Vista  la proposta  que consta  en l'expedient,  la  modificació  de crèdits  es finança amb el
romanent de tresoreria per a despeses generals, per la qual cosa s'emet informe independent respecte
la possibilitat esmentada.

CINQUÈ.-  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'Administra -
ció Local a la Subdirecció General d'Estudis i Finançament de les Entitats Locals depenent del Ministeri
d'Hiesenda i Funció Pública es manista 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
relativos a los objetivos de estabilidad presupuestaria 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. 

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

Inca, 11 de desembre de 2017

L'Interventor,

Antoni Cànaves Reynés
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INFORME SOBRE UTILITZACIÓ DEL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (infor – 9/2017)

Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Excm. Ajuntament d'Inca, en compliment d'allò ordenat pel Sr.
Batle mitjançant Providència de 17 de juliol de 2017, i d’allò establert a l'article 4.a) i h) 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 nacional, emet el següent INFORME 

ANTECEDENTS DE FET

Vist  el  resultat  obtingut  per  l’Ajuntament  d’Inca  envers  de  la  capacitat  de  finançament  posada de
manifest en el moment de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2016 i els
informes 3, 4 i 5-2017 que l’acompanyen elaborats per  l’Interventor Municipal,  s’ordena mitjançant
Providència  de Batlia  l’elaboració  de la  modificació  de crèdits  34/2017 amb la  modalitat  de crèdit
extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals per finançar inversions
financerament sostenibles. 

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Legislació aplicable

De conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en la redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013,
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic:

1.- En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de
deute (...) 3.- A l'efecte d'allò previst a aquest article s'entén per superàvit la capacitat de finançament
segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a l'efecte del procediment de
dèficit excessiu tal i com es defineix a la normativa europea."

El  precepte  transcrit  ha  necessitat  de  desenvolupament  per  part  del  Ministeri  d'Hisenda  i
Administracions Públiques,  desenvolupament  que s'ha realitzat  mitjançant l'adició de la  Disposició
Addicional Sisena per a la destinació del superàvit pressupostari a l'esmentada LOEPSF, precepte
introduït per la també citada Llei Orgànica 9/2013, i prorrogada la seva aplicació per la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE 2017) per la qual cosa totes les
referències  als  exercicis  2013,  2014  i  2015  que  realitza  el  precepte  han  d'entendre's  referides  a
l'exercici 2015, 2016 i 2017, respectivament, i el text de la qual és el següent:

_“Disposició Addicional Sisena. Regles especials per a la destinació del superàvit pressupostari.

1.  Serà  d'aplicació  allò  disposat  als  apartats  següents  d'aquesta  disposició  addicional  a  les
Corporacions Locals en les que concorrin aquestes dues circumstàncies:

a) Compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament.

b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un cop descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament que s'instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d'aquesta
Llei.
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2.  En  l'any  2014,  a  l'efecte  de  l'aplicació  de  l'article  32,  relatiu  a  la  destinació  del  superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:

a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o,
si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents
d'aplicar  a  pressupost  comptabilitzades  a  31  de  desembre  de  l'exercici  anterior  en  el  compte  de
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost", o equivalents en els termes establerts a la
normativa comptable i pressupostària que resulta d'aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta
d'obligacions pendents de pagament  amb proveïdors,  comptabilitzades i  aplicades a tancament  de
l'exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions citades a la lletra a) anterior, l'import assenyalat a la lletra a)
anterior es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optés a l'aplicació d'allò disposat a la
lletra  c)  següent,  s'haurà  de  destinar,  com a  mínim,  el  percentatge  d'aquest  saldo  per  amortitzar
operacions d'endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la Corporació Local no
incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l'exercici 2014.

c) Si complert allò previst a les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu de
l'import assenyalat a la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la
vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determinarà tant
els  requisits  formals  com  els  paràmetres  que  permetin  qualificar  una  inversió  com  financerament
sostenible, per a la qual cosa es valorarà especialment la seva contribució al creixement econòmic a
llarg termini.

Per aplicar allò previst al paràgraf anterior, a més serà necessari que el període mitjà de pagament als
proveïdors de la Corporació Local, d'acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de
pagament previst a la normativa sobre morositat.

3.  Excepcionalment,  les Corporacions  Locals  que  en l'exercici  2013 compleixin  amb allò  previst  a
l'apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l'exercici 2012, i que a més en l'exercici 2014
compleixin amb allò previst a l'apartat 1, podran aplicar en l'any 2014 el superàvit en comptabilitat
nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de
2012, conforme les regles contingudes a l'apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu
òrgan de govern.

4. L'import de la despesa realitzada d'acord amb allò previst als apartats dos i tres d'aquesta disposició
no es considerarà com a despesa computable per a l'aplicació de la regla de despesa definida a l'article
12.

5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals de l'Estat es
podrà habilitar, atenent l'entorn econòmic, la pròrroga del termini d'aplicació previst a aquest article."

I per últim, s'ha d'assenyalar que pel Reial Decret-llei 2/2014, de 21 de febrer, ha afegit la Disposició
addicional setzena (Inversió financerament sostenible) al Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), que, com el seu
nom indica, pretén definir el concepte esmentat, d'"inversió financerament sostenible", i el tenor literal
és el següent:

_“Disposició addicional setzena. Inversió financerament sostenible.

A l'efecte d'allò disposat a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'entendrà per inversió financerament sostenible
la que compleixi tots els requisits següents:
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1. Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es trobin al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A més, haurà de tenir reflex pressupostari en
els següents grups de programes recollits en l'annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals:

161. Sanejament, abastiment i distribució d'aigües.

162. Recollida, eliminació i tractament de residus.

165. Enllumenat públic.

172. Protecció i millora del medi ambient.

412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius.

422. Indústria.

425. Energia.

431. Comerç.

432. Ordenació i promoció turística.

441. Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.

442. Infraestructures del transport.

452. Recursos hidràulics.

463. Investigació científica, tècnica i aplicada.

491. Societat de la informació.

492. Gestió del coneixement.

La inversió podrà tenir reflex pressupostari en algun dels grups de programes següents:

133. Ordenació del trànsit i de l'estacionament.

155. Vies públiques.

171. Parcs i jardins.

336. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic.

453. Carreteres.

454. Camins veïnals.

933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles
propietat de l'entitat local afectes al servei públic.

Quan la despesa d'inversió en aquests grups de programes, considerats en conjunt, sigui superior a 10
milions d'euros i  suposi increment dels capítols 1 o 2 de l'estat de despeses vinculat als projectes
d'inversió requerirà autorització prèvia de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, del
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

2. Queden excloses tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a cinc anys com les que es
refereixin a l'adquisició de mobiliari,  estris i vehicles, llevat que es destinin a la prestació del servei
públic de transport.

3. La despesa que es realitzi haurà de ser imputable al capítol 6 de l'estat de despeses del pressupost
general de la Corporació Local.

De  forma excepcional  podran  incloure's  també indemnitzacions  o  compensacions  per  rescissió  de
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relacions contractuals, imputables en altres capítols del pressupost de la Corporació Local, sempre que
les mateixes tinguin caràcter complementari i es derivin directament d'actuacions de reorganització de
mitjans o processos associats a la inversió escomesa.

En el cas de les Diputacions Provincials, Consells i Cabilds insulars podran incloure despesa imputable
també al capítol 6 i 7 de l'estat de despeses dels seus pressupostos generals destinades a finançar
inversions que compleixin allò previst a aquesta disposició i s'assignin a municipis que:

a) Compleixin amb allò previst  a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril,

b) o bé, no complint allò previst a la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, la inversió no comporti despeses de manteniment i així quedi acreditat en el seu Pla econòmic –
financer convenientment aprovat.

4. Que la inversió permeti  durant la seva execució, manteniment i  liquidació, donar compliment als
objectius d'estabilitat pressupostària, i deute públic per part de la Corporació Local. A tal fi es valorarà la
despesa de manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió
durant la seva vida útil.

5.  La iniciació  del  corresponent  expedient  de  la  despesa i  el  reconeixement  de la  totalitat  de les
obligacions  econòmiques  derivades  de  la  inversió  executada  s'haurà  de  realitzar  per  part  de  la
Corporació Local abans de la finalització de l'exercici d'aplicació de la disposició addicional sisena de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

No obstant això, en el supòsit que un projecte d'inversió no pugui executar-se íntegrament en 2014, la
part restant de la despesa compromesa en 2014 es podrà reconèixer en l'exercici 2015 finançant-se
amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 que quedarà afectat a aquesta finalitat per aquest import
restant i l'entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de l'exercici 2015.

6. L'expedient de despesa que es tramiti incorporarà una memòria econòmica específica, subscrita pel
president de la Corporació Local, o la persona de la Corporació Local en qui delegui, en la qual es
contindrà la projecció de l'efecte pressupostari i econòmics que podrien derivar-se de la inversió en
l'horitzont de la seva vida útil. L'òrgan interventor de la Corporació Local informarà sobre la consistència
i  suport  de les projeccions pressupostàries que contingui  la  memòria  econòmica de la inversió en
relació amb els criteris establerts als apartats anteriors.

Anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local
del grau de compliment dels criteris previstos als apartats anteriors i es farà públic al seu portal web.

7.  Sense  perjudici  de  l'efecte  que  puguin  derivar-se  de  l'aplicació  de  la  normativa  d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, si l'informe de l'interventor de la Corporació Local al qual es
refereix l'apartat anterior fos desfavorable, l'interventor el remetrà a l'òrgan competent de l'Administració
Pública que tingui atribuïda la tutela financera de la Corporació Local.

8. L'Interventor de la Corporació Local informarà el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de
les inversions executades en aplicació d'allò previst a aquesta disposició."

SEGON.- Interpretació de l'article 32 i la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El Ministeri realitza la següent interpretació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF):
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Per tal que sigui aplicable l'article esmentat a una Entitat Local es requereix:

_1er.- Que es tingui superàvit en la liquidació del pressupost, entesa aquesta en el sentit que es tingui
capacitat de finançament en termes SEC2010, és a dir, que es troba en estabilitat pressupostària.

_2n.- Que es tingui deute financer El deute viu és de 10.162.363,04 €

LIQUIDACIÓ EXERCICI  2016 (€)

Capacitat de finançament SEC 4.942.080,53

Romanent de Tresoreria Despeses Generals 16.859.811,75

Menor de las dues quantitats 4.942.080,53

Es compleixen els requisits 1er i 2n de l'últim exercici pressupostari liquidat del qual  es dedueix que
l'Ajuntament té capacitat de finançament i deute viu, per la qual cosa el Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals es pot utilitzar de conformitat amb allò disposat a la Disposició addicional setzena
del TRLRHL anteriorment transcrita.

En aquest cas, aquest Ajuntament compleix els requisits establerts a l'apartat 1 de la tantes vegades
citada  Disposició  Addicional  Sisena  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat
Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera (LOEPSF),  havent  de destinar  el  Romanent  de Tresoreria
disponible per a:

a)  Atendre les obligacions pendents d'aplicar  a pressupost  comptabilitzades a 31 de desembre de
l'exercici  anterior  en  el  compte  de  "Creditors  per  operacions  pendents  d'aplicar  a  pressupost",  i  a
cancel·lar,  amb  posterioritat,  la  resta  d'obligacions  pendents  de  pagament  amb  proveïdors,
comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici anterior.

b) En el cas que, ateses les obligacions citades a la lletra a) anterior, l'import es mantingués amb signe
positiu i la Corporació Local optés a l'aplicació d'allò disposat a la lletra c) següent, s'haurà de destinar,
com a mínim, el  percentatge d'aquest  saldo per  amortitzar  operacions d'endeutament  que estiguin
vigents  que  sigui  necessari  per  tal  que  la  Corporació  Local  ni  incorri  en  dèficit  en  termes  de
comptabilitat nacional a l'exercici 2014.

c) Si complert allò previst a les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu de
l'import assenyalat a la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la
vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible en els termes de la transcrita Disposició
Addicional Sisena del TRLRHL.

TERCER.-  Els criteris  i  regles  especials  per  a  la  destinació  del  superàvit  exposades en els  punts
anteriors  es compleixen en la relació al següent desglossament:

a) Requisits per al destí del superàvit:

1. Estalvi net positiu: 4.493.019,29 €.

2. Volum màxim del deute per davall del 75% del recursos ordinaris liquidats: 37,23%.

3. Superàvit SEC 2010: 4.942.080,53 €.
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4. Romanent Tresoreria Despeses Generals positiu: 16.859.811,75.

5. Compliment del PMP de les darreres dades publicades (3 trimestre de 2017): 19,11 dies.

QUART.- En aquest punt hem de dir que l’Ajuntament d’Inca ha incomplert la Regla de la Despesa en la
Liquidació  de l’exercici  2016 per  un import  de  1.075.688,48.  Fem aquesta menció  degut  a que el
compliment d’aquesta magnitud no impedeix que es puguin fer inversions financerament sostenibles, ja
que com es pot observar, no es troba dins un dels requisits per al destí del superàvit de l'article 32 i la
Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,  d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera. Cosa, per altra banda lògica des de un punt de vista conceptual, ja que les
inversions financerament  sostenibles no es tenen en compte a l’hora del  càlcul  dels  ‘’empleos’’  no
financers que posen de manifest la despesa computable de l’exercici de referència, per tant, és clar que
el seu incompliment no ha vingut pel reconeixement d’obligacions d’aquestes inversions.  

b) Destinació del superàvit.

1. Aplicació  al  saldo a 31 de desembre del  2016 de la  compte comptable  (413)  "Acreedores
pendientes de aplicación":2.623,70, que ja estan pagats. 

2. Aplicació  a inversions financerament sostenibles : 162.000,00  €.

En aquest punt hem de dir que degut a que s'ha concedit pell Consell de Mallorca una subvenció a
l'Ajuntament d'Inca per import de 162.465,46 euros als projectes de millora de l'eficiència energètica al
pavelló  municipal  d'Inca  i   al  palau municipal  d’esports  que a la  vegada estaven  imputats  com a
inversions sostenibles. Per tant, hi haurà un sobrant de romanent de tresoreria per aquest import ja que
hi ha un finançament extern d'aquestes obres.    

CINQUÈ.- Encara que en la proposta de modificació de crèdits extraordinaris finançats amb romanent
de tresoreria  per  a  despeses generals  i  la  conseqüent  aplicació  del  superàvit  pressupostari  de  la
liquidació del 2016 no resulta necessari,  (segons la resposta a la pregunta formulada al Col·legi de
Secretaris,  Interventors  i  Tresorers  de  l'Administració  Local  per  la  Subdirecció  General  d'Estudis  i
Finançament  de  les  Entitats  Locals  depenent  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques)
l’anàlisi  del  compliment  de l'estabilitat  pressupostària,  durant  l'exercici  2017 els  centres gestors de
hauran de vigilar el  ritme d'execució de la despesa prevista en el pressupost de 2017, controlar-la
durant tot l'exercici pressupostari i a la vegada mirar el compliment de  les previsions d'ingressos.  

Amb aquesta premissa només s'incorpora part del Superàvit que s’ha generat. En el cas de que el ritme
d’execució de la despesa es ralentitzi i salinitzi existeix la possibilitat de que s’incorpori una altra part
del mateix. La resta anirà a amortitzar deute obligatòriament de conformitat amb el que disposa l’article
32  de  la  LOEPSF.  Tot  plegat  per  donar  compliment  als  principis  d'estabilitat  pressupostària,
sostenibilitat financera, regla de la despesa, i el Període Mig de Pagament.

Per la qual cosa la modificació de crèdits proposada s'ajusta a la legalitat vigent.

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

Inca 11 de desembre de 2017 

L'Interventor,

Antoni Cànaves Reynés
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