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Caterina Crespí Serra, interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia, en relació a la modificació de
crèdit núm. 12/2022, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, emet el següent
INFORME
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25/05/2022 SECRETARI/ÀRIA

Primer.- La legislació aplicable per a la tramitació dels expedients de modificació pressupostària
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit es troba recollida als articles 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
als articles 34a) i b), 35, 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, a l’article 64 del Reial
Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei General
Pressupostària, a l’article 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, als articles 50.11 i 70.11 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals i a les Bases d’Execució del Pressupost d’Alcúdia.
Segon.- En el Pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a l’exercici 2022 no existeix crèdit o és
insuficient per atendre a les depeses que es recullen a les propostes presentades al Plenari. Per tant,
per poder efectuar-les resulta necessari l´aprovació d’una modificació de crèdit, crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, d´acord amb l´establert a l´article 177 del RDL 2/2004 pel que
s´aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 35 a 38 del
Reial Decret 500/90.
Tercer.- La font de finançament proposada per finançar la modificació de crèdit és la utilització
del romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del Pressupost de
l’any 2021, calculat d’acord amb l’establert a les regles de la Instrucció de Comptabilitat i aprovat
per Resolució de Batlia 2022/167, de 8 de febrer de 2022. Aquesta és una de les fonts de
finançament previstes al RDL 2/2004, concretament a l´article 177.4, concordant amb l´article
36.1c) del Reial Decret 500/90.
Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 37.3 i 49 del RD 500/90, de 20 d’abril,
l'expedient de modificació de crèdit, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, s'haurà
de sotmetre a l'aprovació del Ple de la Corporació amb subjecció als mateixos tràmits i requisits
que els pressupostos. Són així mateix d'aplicació les normes sobre informació, reclamacions i
publicitat dels pressupostos a que es refereix l'article 150 de l'esmentada llei. Aprovada
inicialment la modificació pel Ple s’exposarà al públic durant quinze dies hàbils, prèvia inserció en
el tauló d’anuncis i en el B.O.I.B., durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar reclamacions davant el Ple. El Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre les
reclamacions presentades, comptat a partir del dia següent a l’acabament del termini d’exposició
al públic i les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas si no es resolen en l’acord
d’aprovació definitiva. En cas de no presentar-se cap reclamació l’expedient de modificació es
considerarà definitivament aprovat. L’expedient de modificació definitivament aprovat, amb o
sense modificacions, serà inserit en el BOIB, entrant en vigor la modificació un cop s’hagi
efectuat la publicació.
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Cinquè.- Amb la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2022 s’informa de forma
favorable la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Alcúdia, a data de la signatura.
El/La secretari/ària
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La interventora

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

32f654a18c9e4b87aa5771db0cc28250001

Url de validació

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

