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Caterina Crespí Serra, interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia, en compliment del que
disposen els articles 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20
d’abril, examinat el Pressupost de l’Ajuntament per a l´exercici 2022, emet el següent
INFORME
Primer.- Legislació aplicable.
El contingut i aprovació dels Pressupost Generals de les Entitats Locals es regula a la Secció
1ª del Capítol del Títol VI del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 143 a 152, i al Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril.
El Reial Decret Legislatiu 781/86, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que les plantilles,
comprensives de tots els llocs de feina degudament classificats, reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, s’aprovarà anualment amb ocasió de l’aprovació del Pressupost.
Segon.- Procediment d’elaboració i aprovació del Pressupost General.
El procediment d’aprovació del Pressupost s’inicia mitjançant l’aprovació inicial del mateix
pel Ple de l’Ajuntament . Una vegada aprovat s’ha d’exposar al públic durant quinze dies
hàbils mitjançant anunci en el BOIB. En cas de no haver-hi reclamacions s’entén
definitivament aprovat el Pressupost, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes
per resoldre les reclamacions presentades. Una vegada aprovat definitivament el Pressupost
es publicarà, resumit per capítols, al tauler d’anuncis i al BOIB, i se’n trametrà una còpia a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l’Administració de l’Estat.

Còpia del Pressupost, de la seva documentació complementària i de les seves modificacions
haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació
definitiva i fins la finalització de l’exercici.
Tercer.- Contingut del Pressupost.
L’article 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost de l’Entitat
Local es formarà pel seu President. El Pressupost haurà d’incloure els documents enumerats
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Contra la aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs
contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita
jurisdicció. La interposició del recurs no suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost
definitivament aprovat.
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a l’article 166 i 168 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que son els següents:
-Memòria de Batlia.
-Liquidació del pressupost de 2020 i avanç de la liquidació del Pressupost de 2021.
-Annex de personal.
-Annex de les inversions.
-Informe econòmic-financer.
-Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
-Informe de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
-Estat de consolidació del pressupost de la corporació amb els pressupostos i estat de
previsió dels seus consorcis adscrits i societats mercantils.
-Estats de previsió de moviments i situació de l’endeutament municipal.
-Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats autònomes en
matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les obligacions de pagament i
dels drets econòmics que s'han de reconèixer a l'exercici a què es refereix el pressupost
general i de les obligacions pendents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament,
reconeguts en exercicis anteriors, així com de la aplicació o partida pressupostària en què es
recullen, i la referència a que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de recursos
del sistema de finançament a què fa referència l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local. No consta aquest annex al no haver-se subscrit
aquest tipus de conveni per part de l’ajuntament d’Alcúdia.
Alcúdia, a la data de la signatura electrònica
La Interventora.
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Caterina Crespí Serra.
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