
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Expedient  nº  28/2017  de  modificació  de  crèdits  en  la  modalitat  de  transferència  de  crèdit,  en  el
Pressupost de l’exercici 2017.

Proposta pel Sr. Jaume Tortella Cànaves, Delegat de Comunicació, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Inca, la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017 en la modalitat de transferència de crèdit en el
Pressupost General de l'exercici de 2017.

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 la transferència de crèdit  entre distintes àrees de despesa correspondrà al Ple de la
Corporació excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal (arts. 179.2 TRLRHL i 40.3
del Reial Decret 500/1990)._

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 favorable de l'Interventor Municipal.

Per tot això, 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 amb el  Dictamen previ de la
Comissió Informativa d'Hisenda de dat 19/10/2017 es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORD

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 28/2017 en el vigent pressupost per transferència de
crèdit, amb el següent detall:
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Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

430.22778
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses.

Estudis i treballs tècnics. Activitats
emprenedors

18.000,00 10.000,00 8.000,00

432.22706 Informació i promoció turística. Estudis i
treballs tècnics 11.500,00 10.169,00 1.331,00

432.22780 Informació i promoció turística. Estudis i
treballs tècnics. Promoció Comerç 44.800,00 11.413,77 33.386,23

432.22781 Informació i promoció turística. Estudis i
treballs tècnics. Promoció turística de la ciutat 28.500,00 6.417,23 22.082,77

TOTAL 102.800,00 38.000,00 64.800,00

Altes en el Pressupost de despeses 

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

2311.48000 Assistència Social Primària. Atencions
benèfiques i assistencials 175.000,00 38.000,00 213.000,00

TOTAL 175.000,00 38.000,00 213.000,00

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 19 d'octubre de 2017

El President de la Comissió d'Hisenda,
Virgilio Moreno Sarrió
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