
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA

En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació 

de crèdits núm. 8/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit 

extraordinari i suplement de crèdit per a  l’aplicació del superàvit pressupostari amb 

càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i de conformitat amb allò 

que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals, emeto l’informe-proposta, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Atesa la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 

2017 al finançament d’inversions financerament sostenibles, mitjançant Provisió 

d’Alcaldia es va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit.

SEGON. Seguidament es va emetre informe de Secretaria sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir.

TERCER. També s’ha emès Informe d’Intervenció, en què es posa de 

manifest el compliment dels requisits de la Disposició Addicional Sisena així com 

l’import del superàvit, susceptible d’aplicació com a màxim, a les destinacions 

alternatives, que ascendeix a 1.658.459,53 euros.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:

— Els articles 169, 170, 172, 177, 182 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.

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la seguent pàgina web
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— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 i Disposició Addicional Sisena de la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.

— L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

d’Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al Sistema Europeu 

de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local.

— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’estructura 

de pressupostos de les entitats locals.

—Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 

financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 

econòmic.

—Reial Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 

el destí del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament 

sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord 

amb la Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de 

conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 

l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local.

Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva la següent 

proposta de resolució:



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 

8/2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement 

de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de 

tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent:

Els imports aplicats a les diferents destinacions en base a l’Informe 

d’Intervenció són:

- Inversions financerament sostenibles: 1.658.459,53 euros.

El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit 

pressupostari segons allò que estableix l’apartat anterior serà el següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Apl. Press. Descripció Increment

1611 60900 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inv. Nova 

infraestructures i béns destinats a l’ús general.

20.882,68

1611 63301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió pous 

municipals

9.100,00

1611 62301 01 Proveïment i distribució d’aigua. Inv. Nova en 

maquinària, inst. Tècniques i utillatge

215.000,00

4540 61900 01 Camins. Altres inv. Reposició infraestructures 80.000,00

9331 63200 01 Gestió del patrimoni. Inv. Reposició associada al 

funcionament dels serveis

980.000,00

Total suplement de crèdit 1.304.982,68



CRÈDIT EXTRAORDINARI

Apl. Press. Descripció Increment

1601 62900 01 Clavegueram. Altres inversions noves en 

infraestructures i béns destinats a l’ús general

16.856,01

1650 60900 01 Enllumenat públic. Altres inv. Noves n infraestr. I béns 

d’ús general

265.000,00

3423 60900 01 Club Hípic. Altres inversions noves en infraestructures i 

béns

31.248,37

9331 61900 01 Gestió del patrimoni. Reposició infraestructures i béns 

d’ús general.

40.372,47

Total crèdit extraordinari 353.476,85

Total increment de la modificació: 1.658.459,53€

Altes en aplicacions d’ingressos

Apl. Press. Descripció Increment

870 00 Romanent de tresoreria despeses generals 1.658.459,53

Total 1.658.459,53

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí 

Oficial de la Província de les Illes Balears, per un termini de quinze dies, durant els 

quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no 

s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un 

mes per resoldre-les.


