
Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 22 de febrer de 2018 de
les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.

L'article 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el test
refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:

1. El  órgano  interventor  elevará  informe  al  Pleno  de  todas  las  resoluciones
adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos
propios  del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden 
del día de la correspondiente sesión plenaria.

El  Presidente  de  la  Corporación  podrá  presentar  en  el  Pleno  informe  
justificativo de su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por
razón  de  la  materia  de  la  Administración  que  tenga  atribuida  la  tutela
financiera.

3. El  órgano interventor  remitirá anualmente  al  Tribunal  de Cuentas  todas las
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por
el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la
citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.

AJUNTAMENT 
Número Decret Data Observació Documentació

2018000239 08/02/2018 Factures (3 pàgines)

IMAF
Número Resolució Data Observació Documentació

114/2017 29/125/2017 Factures (1pàgines)

Inca, 19 de febrer de 2018

El Batle  

Virgilio Moreno Sarrió  
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Antoni  Cànaves  Reynés,  Interventor  de  l'Excm  Ajuntament  d'Inca  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: Dació de compte al Ple de la Corporació de les resolucions adoptades pel
Sr. Batle contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals ano-
malies detectades en matèria d'ingressos.

PRIMER.- De conformitat amb el que disposa l'article 215 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals (TRLRHL), si en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es
manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients
examinats,  haurà  de  formular  les  seves  objeccions  per  escrit  abans  de  l'adopció  de
l'acord o resolució.

Afegint  l'article 216 de l'esmentat TRLRHL que quan la disconformitat es refereixi al
reconeixement o liquidació de drets a favor de les entitats locals o els seus organismes
autònoms, l'oposició es formalitzarà en nota d'objecció que, en cap cas, suspendrà la tra-
mitació de l'expedient.

Si l'objecció afecta la disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o ordenació
de pagaments, se suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquell sigui solucionat
en els següents casos (art. 216.2 TRLRHL): 

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o en el proposat no sigui adequat.

b) Quan no haguessin estat fiscalitzat els actes que van donar origen a les ordres de
pagament.

c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.

d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, ad-
quisicions i serveis.

Segons l'article 217 del TRLRHL, quan l'òrgan a què afecti l'objecció no estigui d'acord
amb aquest, correspondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la
seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas.

No obstant allò disposat a l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les dis-
crepàncies quan les objeccions:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
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b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva
competència.

De conformitat amb allò disposat a l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local, l'òrgan interventor elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel
President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 

El contingut a aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la cor-
responent sessió plenària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva
actuació.

Sense perjudici de l'anterior, quan existeixin discrepàncies, el President de l'Entitat Lo-
cal podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

L'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i
acords adoptats pel President de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les
objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en ma-
tèria d'ingressos. A l'esmentada documentació haurà d'acompanyar, en el seu cas, els in-
formes justificatius presentats per la Corporació Local.

En conseqüència, en compliment d'allò disposat a l'article 218 del TRLRHL, per tal que,
per conducte de Batlia, s'eleven al Ple de la Corporació, havent de figurar com un punt
independent de l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària.

Aquesta Intervenció General Municipal ha realitzat els informes esmentats en exercici
de la seva funció fiscalitzadora, sense que es valorin qüestions d'oportunitat o conveni-
ència de l'actuació fiscalitzada.

Inca, 19 de febrer de 2018

L'Interventor 

Antoni Cànaves Reynés
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