
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ CONJUNTA D'URBANISME I D'HISENDA  AMB REFERÈNCIA
A LA INCORPORACIÓ  DE  PART  DEL   SUPERÀVIT  DE  L'ANY  2016  MITJANÇANT  LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2017.

Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 21 de juliol 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.

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 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).

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 22/2017 per incorporar part del superàvit de l'ecercici
2016. 

En virtut del que s'ha exposat, amb el Dictamen favorable i previ de la Comissió Informativa
conjunta d'Urbanisme i d'Hisenda de 25 de setembre de 2017, s'eleva al Ple de la Corporació
la següent, 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient 22/2017 de modificació de crèdits mitjançant crèdits
extraordinaris finançats amb  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el resum de la
qual és el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Partida Descripció Crèdit inicial Import
modificació

(€)

Crèdit
definitiu (€)

000.133.63308 Ordenació del trànsit i
l'estacionament. Carril

bicicletes i remodelació de:
Jaume I i ronda migjorn.

- 75.000,00 75.000,00
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000.133.61181 Ordenació del trànsit i
l'estacionament. Càmeres

de vigilància del trànsit

- 20.000,00 20.000,00

000.1532.61182 Pavimentació vies
públiques. Asfaltat camins.

- 200.000,00 200.000,00

000.1532.61183 Pavimentació de vies
públiques. Asfaltat carrer

Massanella

- 20.000,00 20.000,00

000.1532.61184 Pavimentació de vies
públiques. Pavimentació i

millora de diferents
voravies.

- 47.881,05 47.881,05

000.161.63309 Sanejament, abastiment i
distribució d'aigües.

Comptadors aigua potable.

- 100.000,00 100.000,00

000.161.63310 Sanejament, abastiment i
distribució d'aigües.

Detecció de fuites per la
millora de les canonades

d'aigua potable

- 150.000,00 150.000,00

000.162.62301 Recollida, eliminació i
tractament de residus.

Àrees d'aportació.

- 400.000,00 400.000,00

000.171.61004 Parcs i jardins.
Condicionament i millora de

parcs i jardins.

- 120.000,00 120.000,00

000.172.61005 Renovació arbrat. - 55.000,00 55.000,00
000.172.622209 Protecció i millora del medi

ambient. Millora de la
recollida de l'aigua a les

zones verdes de: plaça des
Bestiar, plaça Lledoner i

plaça des Blanquer.

- 45.000,00 45.000,00

000.933.62210 Gestió Patrimoni. 
Rehabilitació de les oficines 
municipals: plantes 1 i 2 del 
Mercat cobert pel trasllat del
departament d'Urbanisme. 

- 350.000,00 350.000,00

000.933.62211 Gestió Patrimoni. Millora de 
l’eficiència energètica 
mitjançant el canvi de 
lluminàries eix comercial 
d'Inca.

69.454,00 69.454,00

000.933.62212 Gestió Patrimoni. 
Renovació il·luminació 
Ajuntament i Cementeri.

- 135.000,00 135.000,00

TOTAL - 1.787.335,05 1.787.335,05
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Altes en el Pressupost d'Ingressos

Partida Descripció Crèdit inicial Import 
modificació (€)

Crèdit definitiu 
(€)

87000 Romanent 
tresoreria 
despeses 
generals

1.787.335,05 1.787.335,05

TOTAL 1.787.335,05 1.787.335,05

SEGON.- 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.

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
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, 25 de setembre de 2017

_ 

El President de la Comissió Informativa d'Hisenda

Virgilio Moreno Sarrió
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