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PRESSUPOST GENERAL
de 2022
EXPEDIENT
de MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI PER MITJÀ DE NOUS I MAJORS
INGRESSOS RECAPTATS
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PROVIDÈNCIA DE BATLIA
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que
s’han produït nous o majors ingressos recaptats en el Pressupost corrent,
DISPOSO
PRIMER. Incoar l'expedient de modificació de crèdits, sota la modalitat de
crèdits extraordinaris, en els termes que s'indiquen en la Memòria de la Batlia .

SEGON. Que pel Secretari–Interventor s'emeti informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per efectuar la referida modificació al Pressupost.

TERCER. I no podent demorar-se la realització de dites despeses, i no existint
en el vigent Pressupost General consignació suficient ni adequada, incoï’s expedient
de CREDIT EXTRAORDINARI, informi's per la Intervenció amb càrrec a quina
aplicació pressupostària, o, en el seu defecte, amb quines formalitats podrà atendre's
el compliment de dites obligacions, i un cop emès doni's compte a l' Ajuntament en
Ple.

Ho mana i signa el Sr. Batle, a 13 de juny del 2022.

El Batle

El Secretari-Interventor.
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MEMÒRIA

1. - Classe de modificacions a realitzar

Davant l'existència de despeses corrents i d'inversió pels quals no existeix
crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precisa la modificació de
crèdits de dit Pressupost de la Corporació sota la modalitat de crèdit extraordinari amb
càrrec nous o majors ingressos del pressupost

Les aplicacions que han de crear-se al Pressupost municipal per fer front a les
referides despeses són les següents:

2. – Aplicacions pressupostaries afectades:

Aplic.
Pptaria

231/48901

DESCRIPCIÓ
Crèdit extraordinari
Mant. i millora zona estació Vella
Ajudes a famílies amb targeta
menjador adquisició. aliments.

9201/48021
9201/48022
164/60100
1532/61901
161/61901

Agrupació de voluntaris. Protecció civil
A grups o associacions legalment constituïdes
Adquisició finques rústiques
Millores i enderrocs a camins
Xarxa d'aigua, fugides d'aigua

330/21200

1532/60906 Millores en vials públics
TOTAL

P.INICIAL

MOD.

PRV.FINAL

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
15.000,00
50.000,00

15.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
15.000,00
50.000,00

0,00

17.860,14

17.860,14

0,00

154.860,14

154.860,14

3.- Recursos que han de finançar-la

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous i majors ingressos
efectivament recaptats per un import de 154.860,14 euros, en el següent concepte
d’ingrés del pressupost corrent:
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Nous i majors ingressos :

Concepte

DESCRIPCIÓ

P.INICIAL

MOD.

PRV.FINAL

30200

Servei de recollida d'escombraries.

0,00

154.860,14

154.860,14

TOTAL

0,00

154.860,14

154.860,14

En conseqüència la proposta de modificació de crèdits disposarà del
corresponent finançament, quedant anivellat el Pressupost municipal.

I, per a que consti i serveixi de justificació de l’expedient a tramitar, signo la
present a PETRA, a 13 de Juny de 2022.

EL BATLE.
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INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN

D'acord amb l'ordenat per la Batlia mitjançant Provisió de data 13-6-2022, i en
compliment d'allò que s'ha fixat en l'article 3.3.a) 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, emeto el següent,
INFORME
Als efectes previnguts en els articles 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, informa el
següent:
Primer.- La legislació aplicable al present expedient de modificació de crèdits,
està constituïda fonamentalment pel que disposa l’article 177 i concordants del text citat.
Segon.- A judici del que subscriu, la proposta de la Presidència en el present
expedient s’adequa al contingut de les citades normes.
Tercer.- Cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula
general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 (prorrogada per a
l'exercici 2021), considerant que es complien les condicions per mantenir-la en vigor
també per a l'any 2022, per la qual cosa el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va
acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals.
Dita decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021,
considerant que a Espanya es mantenen les condicions d'excepcionalitat que justifiquen
mantenir suspeses les regles fiscals en 2022. D'aquesta manera, amb l'apreciació
adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des d'aquest dia en què es
va prendre l'acord, es mantenen suspesos durant l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat
i deute, així com la regla de despesa.
No obstant això, la suspensió de les regles fiscals no implica la suspensió de l'aplicació
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març ni de la resta de la normativa d’hisenda, totes
continuen en vigor.
Igualment, no suposa la desaparició de la responsabilitat fiscal, ja que el Govern ha fixat
una taxa de dèficit de referència per a les Corporacions Locals en l'exercici 2022 del 0,0%
que servirà de guia per a l'activitat municipal.
Així, la suspensió de les regles fiscals no suposa que desaparegui la responsabilitat fiscal
de cadascuna de les administracions públiques a la qual es refereix l'article 8 de la
referida Llei Orgànica 2/2012, com tampoc el principi de prudència a l'hora d'executar els
seus pressupostos.
Es aconsellable la verificació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària,
de la regla de la despesa i el de sostenibilitat financera, que s’haurien de realitzar en
l'actualització trimestral a que és refereix l'Ordre HAP2105/2012, per la que es
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desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
en la que ja es posarà de manifest el seguiment i compliment dels esmentats objectius.
Quart.- El "quòrum" necessari per a la vàlida adopció de l'acord aprovatori de
l'expedient és el de majoria simple, segons el que disposa l'article 47.1 de la Llei 7/1985,
de dos d'abril.
Quint.-Revisada la proposta de crèdits extraordinaris es faran 3 observacions
respecte a 3: A) El referit a ajudes a famílies no ha se suposar cap solapament
competencial amb les prestacions de serveis socials delegades en la Mancomunitat B) El
referit a protecció civil no ha de suposar una gestió municipal de la competència en
aquesta matèria, sobrepassant els termes indicats a l’article 29.2 n) de la Llei Balear
Local i 25.2 f), 3,4 i 5 de la LBRL. C) La ajuda a grups prevista no podrà ser d’adjudicació
directa, sinò mitjançant concurrència pública en no figurar com a nominativa en el
pressupost municipal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes
en l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades pel Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en 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, emeto el
següent
INFORME
PRIMER.- Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat
o temporalitat dels crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
les modificacions de crèdit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses
de l'Entitat i dels seus Organismes autònoms són els següents:
 Crèdits extraordinaris.
 Suplements de crèdits.
 Ampliacions de crèdit.
 Transferències de crèdit.
 Generació de crèdits per ingressos.
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 Incorporació de romanents de crèdit.
 Baixes per anul·lació
SEGON.- La legislació aplicable és la següent:
 L'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost.
TERCER.- L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una
modificació del Pressupost vigent mitjançant crèdit extraordinari per un import total de
154.860,14 euros.
QUART.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 177 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de
març, i article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, davant l'existència de
despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels quals no existeix
crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, amb data es va incoar per part del Batle
de l’Ajuntament expedient de modificació de crèdits.
La Memòria de Batlia adjunta a l'expedient, explica la necessitat de la mesura
acreditant el caràcter determinat de la despesa a realitzar, i la inexistència de crèdit
destinat a aquestes finalitats específiques en l'estat de despeses.
D’aquesta manera, les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent i, que compleixen amb els requisits exigits en l'article 37.2 del Reial decret
500/1990, de 2 d'abril, són els següents:
Estat de Despeses
Aplic.
Pptaria

DESCRIPCIÓ
Crèdit extraordinari
330/21200 Mant. i millora zna. estació Vella
Ajudes a famílies amb targeta menjador adq.
231/48901 aliments.
9201/48021 Agrupació de voluntaris . Protecció civil
9201/48022 A grups o associacions legalment constituïdes
164/60100

Adquisició finques rústiques

1532/61901 Millores i enderrocs a camins

P.INICIAL

MOD.

PRV.FINAL

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00
0,00
0,00

15.000,00
1.000,00
1.000,00

15.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00
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161/61901

Xarxa d'aigua , fugides d'aigua

1532/60906 Millores en vials públics
TOTAL

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00
0,00

17.860,14
154.860,14

17.860,14
154.860,14

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1b del Reial decret 500/1990, amb
càrrec a nous i majors ingressos per finançar operacions corrents i d’inversió, d'acord
amb el següent detall:
Nous conceptes d’ingressos
Concepte

DESCRIPCIÓ

P.INICIAL

30200

Servei de recollida d'escombraries.
TOTAL

0,00
0,00

MOD.

PRV.FINAL

154.860,14
154.860,14

154.860,14
154.860,14

SISÈ.-D'acord amb la informació disponible s'han rebut nous i majors ingressos
dels inicialment previstos per import de 154.860,14 euros. Així mateix, es dedueix de la
informació comptable que la resta dels ingressos pressupostats venen efectuant-se
conforme al previst.
SETÈ.- Que la modificació pressupostària, està estructurada i adaptada al
previst en l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova
l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l'Ordre
HAP/419/2014, de 14 de març.
Aquestes xifres a suplementar coincideixen exactament amb la proposta de
modificació de crèdits reflectida en la Memòria de Batlia de data 22 de juny de 2022.

No obstant, la Corporació Municipal, en dret, acordarà el que estimi més
convenient.
A PETRA, a

22

de juny de 2022.

EL SECRETARI - INTERVENTOR,
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A PETRA, a 13 de Juny de 2022.
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PROPOSTA D’ACORD

APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 3/2022
Vist l'expedient de modificació de crèdits número 3 elaborat pels serveis
municipals.
Vist els informes de Secretaria i Intervenció.
Vist allò que disposa l’article 177 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
1er.- El crèdit extraordinari i suplement que s'acorden són els següents :
Crèdits extraordinari
Aplic.
Pptaria

DESCRIPCIÓ
Crèdit extraordinari

330/21200

P.INICIAL

MOD.

PRV.FINAL

Mant. i millora zna. estació Vella
Ajudes a famílies amb targeta menjador adq.
231/48901 aliments.
9201/48021 Agrupació de voluntaris . Protecció civil

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00
0,00

15.000,00
1.000,00

15.000,00
1.000,00

9201/48022 A grups o associacions legalment constituïdes
164/60100 Adquisició finques rústiques

0,00
0,00

1.000,00
35.000,00

1.000,00
35.000,00

1532/61901 Millores i enderrocs a camins

0,00

15.000,00

15.000,00

161/61901

0,00

50.000,00

50.000,00

Xarxa d'aigua , fugides d'aigua
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1532/60906 Millores en vials públics
TOTAL

0,00
0,00

17.860,14
154.860,14

17.860,14
154.860,14

2on.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos
quedaran de la següent manera:

Concepte

DESCRIPCIÓ

30200

Servei de recollida d'escombraries.
TOTAL

P.INICIAL
0,00
0,00

MOD.

PRV.FINAL

154.860,14
154.860,14

154.860,14
154.860,14

3er.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública pel
termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.I.B. i en el Tauler
d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i una vegada transcorregut el termini, cas
de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169-1, i 177-2
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

No obstant, el Ple de la Corporació acordarà allò que estimi més pertinent.
A PETRA, a 13 de Juny de 2022.

EL BATLE,
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