
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA

En relació amb l'expedient relatiu a la transferència de crèdits entre 

aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que no afecten baixes i altes 

de crèdits de personal, en compliment de la Provisió d'Alcaldia, emet el següent 

informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 

175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als 

següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Mitjançant Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient per a la 

reducció de despeses del Pressupost en vigor, mitjançant la modalitat de 

transferència de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses 

pertanyents a diferent àrea de despesa.

SEGON. Atès que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual 

s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i 

la seva justificació.

TERCER. Atès que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació 

aplicable i el procediment a seguir.

QUART. Atès que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va 

informar favorablement la proposta d'Alcaldia. 

LEGISLACIÓ APLICABLE

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— Els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 

de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals 

aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.

— Article 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre.

— Article 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local.

— Els articles 40 a 42 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.

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i 

Regionals de la Unió Europea (SEC-10).

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 

l'estructura de pressupostos de les entitats locals.

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern.

— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat 

en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que 

subscriu eleva el següent,



INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/2020, amb 

la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de 

despesa, com segueix a continuació:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Descripció
Modificacions de 

crèdit

Progr. Econòmica

2311 48000 02 Atencions benèfiques i assistencials COVID-19 18.000,00

1321 12001 01 Retribucions bàsiques funcionaris -A2 1,00

TOTAL 18.001,00

Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Descripció
Modificacions de 

crèdit

Progr. Econòmica

1720 22799 01 Pressuposts participatius (neteja platges) 18.000,00

1321 12003 01 Retribucions bàsiques funcionaris -C2 1,00

TOTAL 18.001,00



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

tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el BOIB, pel termini de quinze dies, durant els 

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

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 

s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini 

d'un mes per resoldre-les.

Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior 

proposta, el que subscriu informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de 

les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aquest Dictamen s'adequarà a la Legislació 

aplicable.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.


