
2016. MODIFICACIONS DE CRÈDIT APROVADES PER ACORD PLENARI 

N. expedient Data Situació 
Data 

compt. 
Descripció 

2016/CE001 i 29/03/2016 Contabilizado 29/03/2016 CE001 i SC CRÈDIT EXTR. I SUPL. DE CRÈDIT PLE DE 25.02.2016 

2016/CE002 29/03/2016 Contabilizado 29/03/2016 CE002 CRÈDIT EXTR. PLE DE 25.02.2016 

2016/CE003 25/04/2016 Contabilizado 25/04/2016 CE003 CRÈDIT EXTR. PLE DE 23.03.2016 

2016/CE004 26/05/2016 Contabilizado 31/05/2016 CE004 CREDIT EXTR. PLE DE 28.04.2016 

2016/CE005 26/05/2016 Contabilizado 31/05/2016 CE005 CRÈDIT EXTR. PLE DE 28.04.2016 

2016/CE006 26/05/2016 Contabilizado 31/05/2016 CE006 CRÈDIT EXTR. PLE DE 28.04.2016 

2016/CE007 26/05/2016 Contabilizado 31/05/2016 CE007 CRÈDIT EXTR. PLE DE 28.04.2016 

2016/CE008 23/06/2016 Contabilizado 23/06/2016 CE008 CRÈDIT EXTR. PLE DE 26.05.2016 

2016/CE009 23/06/2016 Contabilizado 23/06/2016 CE009 CRÈDIT EXTR. PLE DE 26.05.2016 

2016/CE010 23/06/2016 Contabilizado 23/06/2016 CE010 CRÈDIT EXTR. PLE DE 26.05.2016 

2016/CE011 26/07/2016 Contabilizado 28/07/2016 CE011 CRÈDIT EXTR. PLE DE 30.06.2016 

2016/CE012 26/07/2016 Contabilizado 28/07/2016 CE012 CRÈDIT EXTR. PLE DE 30.06.2016 

2016/CE014 23/08/2016 Contabilizado 25/08/2016 CE014 CREDIT EXTR. PLE DE 28.07.2016 

2016/CE015 23/08/2016 Contabilizado 25/08/2016 CE015 CRÈDIT EXTR. PLE DE 28.07.2016 

2016/CE016 23/08/2016 Contabilizado 25/08/2016 CE016 CRÈDIT EXTR. PLE DE 28.07.2016 

2016/CE017 31/10/2016 Contabilizado 02/11/2016 CE017 CRÈDIT EXTR. I SUPL. DE CRÈDIT PLE DE 29.09.2016 

2016/CE018 31/10/2016 Contabilizado 14/12/2016 CE018 CRÈDIT EXTR. I SUPL. DE CRÈDIT PLE DE 29.09.2016 

2016/CE019 31/10/2016 Contabilizado 02/11/2016 CE019 CRÈDIT EXTR. PLE DE 29.09.2016 

2016/CE020 02/11/2016 Contabilizado 02/11/2016 CE020 CRÈDIT EXTR. PLE DE 29.09.2016 

2016/CE021 20/12/2016 Contabilizado 27/12/2016 CE021 CRÈDIT EXTR.  PLE DE 24/11/2016 

2016/SC001 25/04/2016 Contabilizado 25/04/2016 SC001 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 23.03.2016 

2016/SC002 26/05/2016 Contabilizado 31/05/2016 SC002 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 28.04.2016 

2016/SC003 26/07/2016 Contabilizado 28/07/2016 SC003 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 30.06.2016 

2016/SC004 26/07/2016 Contabilizado 28/07/2016 SC004 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 30.06.2016 

2016/SC005 23/08/2016 Contabilizado 23/08/2016 SC005 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLEDE  28.07.2016 

2016/SC006 31/10/2016 Contabilizado 02/11/2016 SC006 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 29.09.2016 

2016/SC007 31/10/2016 Contabilizado 02/11/2016 SC007 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 29.09.2016 

2016/SC008 28/11/2016 Contabilizado 29/11/2016 SC008 SUPLEMENT DE CRÈDIT PLE DE 27.10.2016 

 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació crèdit núm. 1 de crèdit extraordinari  i 
suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 
2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

La regidora de l’àrea de Benestar Social i Drets Socials, mitjançant l’escrit de dia 21 de gener 
passat, ha sol·licitat una modificació de crèdit per poder cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/va 
de l’oficina antidesnonaments per un import de 29.434,50 €. L’aplicació pressupostària proposada 
per donar  crèdit es la 052312022715 (Benestar social.- Servei d’Acolliment Municipal), ja que té 
crèdit suficient i la disminució de  la quantitat esmentada no pertorbarà el Servei. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 10999 de 16/06/2015, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 1, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 
baixa de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. def. 

08 15000 1200401 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- RETRIB.BASIQUES GRUP C2 INT. 0,00 9.078,48 9.078,48 

08 15000 1210001 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- COMPL.DESTI INTERINS 6.622,49 3.696,68 10.319,17 

08 15000 1210101 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- COMPL.ESPECÍFIC PERS,FUNC.INT 15.269,65 8.018,09 23.287,74 

08 15000 1210301 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ALTRES COMPL.FUNC.INT. 2.000,71 516,92 2.517,63 

08 15000 1500101 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- PRODUCTIVITAT PERSONAL INT. 2.240,28 1.210,49 3.450,77 

08 15000 1600001 ADM.GRAL.VIVENDA I URBANISME.- ASSEGURANCES SOCIALS 12.985,36 6.913,84 19.899,20 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  29.434,50  

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dism. C. def. 

05 23120 22715 BENESTAR SOCIAL.- SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL 2.100.000,00 29.434,50 2.070.565,50 

     29.434,50  
 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 
 



2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 1 de febrer de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de batlia núm. 10999 de 16/06/2015 
 
 
 

 
 
 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 2 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Havent-se espenyat l’electrobomba de la piscina del parc de Son Malferit del Cos de Bombers i 
no essent possible la seva reparació es necessari adquirir  una nova, així com una electrovàlvula 
per a evitar futures averies,  per part de l’àrea de Seguretat ciutadana s’ha sol·licitat que se doti 
una partida per a fer front a aquestes necessitats per un import de 1.365,53 € amb la baixa de 
crèdit de l’aplicació 121360021300 (Bombers.- Reparació maquinari, instal·lacions tècniques i 
utillatge) ja que se pot minorar sense pertorbar el servei.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 10999 de 16/06/2015, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 2, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

12 13600 63300 BOMBERS.- REP. MAQUIN.,INSTAL.TÈC. I UTILLATGE 0,00 1.365,53 1.365,53 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  1.365,53  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

12 13600 21300 BOMBERS.- CONSERV. I REPAR. MAQUINÀRIA  25.000,00 1.365,53 23.634,47 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  1.365,53  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 8 de febrer de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de batlia núm. 10999 de 16/06/2015 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 3 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant l’escrit de data 16 de febrer passat, el departament d’Infraestructures ha sol·licitat la 
dotació de l’aplicació pressupostària 119332063300 (Edif. Múltiples.- Repar. Maquin., inst. tèc. i 
utillatge) per un import de 80.000,00 € necessaris per fer la reposició de l’aire condicionat de 
l’edifici de Can  Bordils que per error no se va tenir en compte a l’hora de confeccionar el 
Pressupost de 2016.  
 
Per altra banda, per tal de cobrir les despeses urgents en els edificis municipals es necessari donat 
d’una aplicació pressupostària per un import de 60.000,00 € 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 119332021200 ( Edificis múltiples.- Manteniment) hi ha 
crèdit disponible que es pot minorar sense pertorbar el servei se considera adient perquè pugui 
dotar les necessitats esmentades. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 3, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

11 93320 62300 EDIFICIS MULTIPLES.- EQUIP. I INSTAL·LACIONS 0,00 60.000,00 60.000,00 

11 93320 63300 EDIFICIS MULTIPLES.- REP. MAQUIN., INSTAL. TEC. I UTILLATGE 0,00 80.000,00 80.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  140.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

11 93320 21200 EDIFICIS MULTIPLES.- MANTENIMENT 1.043.554,79 140.000,00 903.554,79 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  140.000,00  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 7 de març de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 4 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant l’escrit de data 14 de març passat, el departament d’Infraestructures, amb la 
conformitat de la regidora d’Educació i Esports ha sol·licitat la creació de l’aplicació 
pressupostària 103232063300 (Func. c. infantil i prim. no gest.- rep. maquin., inst. tèc. i ut.) per 
un import de 2.002,05 € necessari per atendre les despeses de substitució del sistema anti-intrusió 
per obsolescència al CIP Son Rullan i al CEIP Gabriel Vallseca. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 103232021202 (Func. C. infantil i prim. no gest.- 
Manteniment escoles) hi ha crèdit disponible que es pot minorar sense pertorbar el servei se 
considera adient perquè pugui dotar les necessitats esmentades. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 4, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

10 32320 63300 FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- REP. MAQUIN., INST.TÈC. I  UT. 0,00 2.002,05 2.002,05 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  2.002,05  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

10 32320 21202 FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES 2.537.646,00 2.002,05 2.535.643,95 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  2.002,05  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 6 d’abril de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 
 



 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de crèdit núm. 5 de crèdit  extraordinari finançat amb baixes de crèdit en 
el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Per part del serveis jurídics municipals s’ha donat trasllat de la sentència judicial núm. 412/2015 de data 
03/12/2015, pel qual s’acorda que l’Ajuntament de Palma aboni 1.816.030,94€ en concepte de preu just 
dels bens i drets corresponents a l’expedient expropiatori CI Vell de Bunyola, 49- S’Indioteria. 
 
Atès que el Fons de contingència, segons l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea a fi de incloure al pressupost una dotació diferenciada dels 
crèdits pressupostaries, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no 
previstes al pressupost inicialment aprovat, com ara l’execució de sentències judicials 

 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les 
hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les Bases 
d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de règim 
local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 2751 de 
18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent proposta de 
 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres 
aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses 
Aplicació Descripció Consig. inicial Augment Consig. def. 
 
08150006000001  Adm. Gral Viv i Urb.- Exprop. 0,00 1.816.030,94 1.816.030,94 
 ------------------- 
Total augment despeses...  1.816.030,94 
 
B) Disminució de despeses 
Aplicació  Descripció Consig. inicial Dismin. Consig. def. 
029290050000 Fons de contingència.-  
 Art. 31 LO 2/2012   3.530.000,00 1.816.030,94 1.713.969,06 
 ------------------- 
Total disminució despeses... 1.816.030,94 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ anunci 
publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentassin reclamacions 
en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució de la 
present resolució. 
 
Palma, 6 d’abril de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El tinent de batlia d’Hisenda, 
 p.d. Decret de batlia núm. 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 Adrian Garcia Campos 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: ............................................................... 
......................................................................... 
Data................................................................. 
El secretari delegat 

 
 
 
 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 6 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant l’escrit de dia 5 d’abril  passat, la regidora de Benestar  i Drets Socials  ha sol·licitat la 
creació de l’aplicació pressupostària 052310012555 (Borsa de reforç)  per poder fer front a les 
substitucions de baixes. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostària 052312048009 (Benestar Social.- subv. programes d’interès 
general) hi ha crèdit disponible que es pot minorar sense pertorbar el servei se considera adient 
perquè pugui dotar les necessitats esmentades. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

05 23100 12555 BORSA DE REFORÇ 0,00 230.000,00 230.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  230.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

05 23120 48009 BENESTAR SOCIAL.- SIBV. PROGRAMES SOCIALS D’INTERÈS GENERAL 820.000,00 230.000,00 590.000,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  230.000,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 13 d’abril de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 7 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant l’escrit de dia 8 d’abril  passat, la regidora de l’àrea de Funció Pública ha sol·licitat la 
creació de l’aplicació pressupostària 099200012104 (Adm. Gral.- Carrera Professional 2016)  
amb un import de 1.785.264,96 € per tal de poder realitzar l’abonament de la carrera professional 
de conformitat amb l’Acord subscrit el passat dia 6 d’abril per la Corporació local i les 
Organitzacions sindicals. 
 
A  la  sol·licitud esmentada també s’assenyala les aplicacions pressupostàries de on s’haurà de 
nodrir  aquesta nova aplicació: 099200012009 (25% paga extraor. Addicional) minorant 
1.268.204,77 € i 0992012010 (Adm. Gral. Dotació nous llocs) minorant 517.060,19 € 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) AUGMENT DE DESPESES    
Org. Fun. Eco. Descripció C. Inicial  Augment C. def. 

09 92000 12104 ADM. GRAL.- CARRERA PROFESSIONAL 2016 0,00 1.785.264,96 1.785.264,96 

   TOTAL AUGMENT DE DESPESES  1.785.264,96  

       

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES    

Org. Pro. Eco. Descripció C. Inicial  Dismin. C. def. 

09 92000 12009 25% PAGA EXTRA / ADDICIONAL  NOVEMBRE 2012 1.300.000,00 1.268.204,77 31.795,23 

09 92000 12010 ADM. GRAL.- DOTACIÓ NOUS LLOCS FEINA 633.815,24 517.060,19 116.755,05 

   TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  1.785.264,96  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 13 d’abril de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 8 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant l’escrit de dia 26 d’abril  passat, el  regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria històrica i  
Política Lingüística ha sol·licitat unes transferències de crèdit per tal d’atendre les despeses 
sorgides. Les aplicacions pressupostaries que assenyalen per augmentar no estan dins el 
Pressuposts Propi d’aquest Ajuntament, per tan es fa necessari fer un crèdit extraordinari i crear 
les aplicacions pressupostàries adients.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 8, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

03 33410 22606 CULTURA. - ANY RAMON LLULL. - REUNIONS. CONFER. I CURSOS 0,00 2.000,00 2.000,00 

03 33412 22606 ESDEVENIMENT CULTURALS. - REUNIONS, CONFER. I CURSOS 0,00 1.000,00 1.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  3.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

03 33410 22609 CULTURA.- ANY RAMON LLULL. 30.000,00 2.000,00 28.000,00 

03 33412 22712 ESDEVENIMENTS CULTURALS.- DESP. ARTÍSTIQUES 6.000,00 1.000,00 5.000,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  3.000,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 10 de maig  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de crèdit núm. 9 de crèdit  extraordinari finançat amb baixes de crèdit en 
el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Per part dels Serveis Jurídics municipals s’ha donat trasllat de la sentència judicial núm. 175/2015 de data 
18/03/2015 i l’auto del Tribunal Suprem de 10/12/2015 pel qual se desestima el recurs de cassació 
interposat per la representació processal de Dª Francisca, D. José i D. Nicolás Balaguer Siquier contra la 
sentència 175/2015, per la qual s’acorda que l’Ajuntament de Palma aboni la quantitat de 1.564.254,00€ 
 en concepte de preu just dels bens i drets corresponents a l’expedient expropiatori  del Carrer Eusebi 
Estada, 32 de Palma. 
 
Atès que el Fons de contingència, segons l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea a fi de incloure al pressupost una dotació diferenciada dels 
crèdits pressupostaries, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no 
previstes al pressupost inicialment aprovat, com ara l’execució de sentències judicials. 

 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les 
hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les Bases 
d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de règim 
local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 2751 de 
18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 

1. Aprovar la modificació de crèdit n. 9, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres 
aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses 
Aplicació Descripció Consig. inicial Augment Consig. def. 
08150006000002  Adm. Gral Viv i Urb.- Exprop. 
 c/ Eusebi Estada, 32 0,00 1.564.254,00 1.564.254,00 
 ------------------- 
Total augment despeses...  1.564.254,00 
 
B) Disminució de despeses 
Aplicació  Descripció Consig. anterior Dismin. Consig. def. 
029290050000 Fons de contingència.-  
 Art. 31 LO 2/2012   1.713.969,06 1.564.254,00 149.715,06 
 ------------------- 
Total disminució despeses... 1.564.254,00 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ anunci 
publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentassin reclamacions 
en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució de la 
present resolució. 
 
Palma, 11 de maig de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El tinent de batlia d’Hisenda, 
 p.d. Decret de batlia núm. 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 Adrian Garcia Campos 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: ............................................................... 
......................................................................... 
Data................................................................. 
El secretari delegat 

 
 
 
 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 10 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Atès que l’Ajuntament de Palma a través de la Regidoria de Participació ciutadana i coordinació 
territorial ha engegat un procediment pilot de gestió de Pressuposts participatius la seva  regidora 
ha sol·licitat, mitjançant l’escrit de data d’entrada a la regidoria d’Hisenda 23/05/2016, que es faci 
una modificació de crèdit per tal d’atendre les despeses derivades de l’adquisició d’una furgoneta 
i per a la difusió d’aquest procediment de Pressupost participatius. Tenint en compte que les 
aplicacions pressupostaries no existeixen es fa necessari fer un crèdit extraordinari i crear les 
aplicacions pressupostaries adients.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 10, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

16 92400 22602 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PUBLICITAT PRES. PARTICIPATIUS 0,00 6.000,00 6.000,00 

16 92400 62400 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ADQUISICIÓ VEHICLE 0,00 28.300,00 28.300,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  34.300,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

16 23100 22699 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 100.000,00 34.300,00 65.700,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  34.300,00  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 24 de maig  de 2016 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 
Adrián Garcia Campos 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 11 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
A l’hora de confeccionar el Pressupost de l’Escola Municipal de Formació es va consignar la 
quantitat de 9.000,00 € a la aplicació pressupostaria 099202063300 (Escola mpal. de formació.- 
Maquin., instal·lacions tècniques. i utillatge) , havent sol·licitat l’Escola que aquest import se 
destinàs a inversions per a equips processos de l’informació. Per tal de poder esmenar aquesta 
errada, es fa necessari crear l’ aplicació correcte que serà la 099202063600 (Escola mpal. 
Formació.- Equips processos informació) 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 11, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

09 92020 63600 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 0,00 9.000,00 9.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  9.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

09 92020 63300 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- MAQ., INSTAL. TÈC. I UTILLATGES 9.000,00 9.000,00 0,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  9.000,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 8 de juny  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 12 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
En data 19 de maig l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne ha sol·licitat una 
modificació de crèdit ja que s’ha comprovat la necessitat de rehabilitar una sèrie d’habitatges de 
titularitat municipal per dotar-les de l’habitabilitat necessari. Serà el Patronat municipal de 
l’habitatge i Rehabilitació Integral de barris que realitzarà aquest treball. 
 
Per lo exposat és necessari fer una modificació de crèdit, tipus crèdit extraordinari, per tal de que 
el Patronat disposi de la consignació necessari amb l’import de 220.990,00 €  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 12, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

08 15210 7110001 PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL HABITATGE 0,00 220.990,00 220.990,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  220.990,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

08 15216 48000 HABITATGE.- SUBV. LLOGUERS HABITATGES SOCIALS 350.000,00 220.990,00 129.010,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  220.990,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 16 de juny  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 14 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Atès que l’Ajuntament de Palma a través de la Regidoria de l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha 
sol·licitat, mitjançant l’escrit de data d’entrada a la regidoria d’Hisenda 12/07/2016, que es faci 
una modificació de crèdit per a poder actualitzar els paquets de software EUROCOP y 
EUROCOP DGT-ATEX de la Policia Local de Palma. Tenint en compte que les aplicacions 
pressupostaries no existeixen es fa necessari fer un crèdit extraordinari i crear les aplicacions 
pressupostaries adients.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 14, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

12 13200 64100 POLICIA.- APLICACIONS INFORMATIQUES 0,00 24.695,00 24.695,00 

     24.695,00  

B) Disminució de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Dismin. C. def. 

12 13200 62600 POLICIA.- ADQUISICIO MATERIAL INFORMÀTIC 20.000,00 17.395,00 2.605,00 

12 13200 62400 POLICIA.- INVERSIÓ VEHICLES 650.000,00 7.300,00 642.700,00 

     24.695,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 18 de juliol  de 2016 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 
Adrián Garcia Campos 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 15 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

L’Escola municipal de Formació mitjançant l’escrit de data d’entrada a la regidoria d’Hisenda 
21/06/2016 ha sol·licitat que es faci una modificació de crèdit per tal de poder comprar la munició 
necessari per a dur a terme la formació consistent als tirs semestral de la Policia. Tenint en compte 
que les aplicacions pressupostaries no existeixen es fa necessari fer un crèdit extraordinari i crear 
la aplicació pressupostaria  adient.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva  al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 15, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

09 92020 22199 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- ALTRES SUBMINSTRAMENTS 0,00 17.600,00 17.600,00 

     17.600,00  

B) Disminució de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Dismin. C. def. 

09 92020 15100 ESCOLA MPAL. FORMACIÓ.- HONORARIS PROFESSORAT 120.000,00 17.600,00 102.400,00 

     17.600,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 19 de juliol  de 2016 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 
Adrián Garcia Campos 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 16 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Mitjançant l’escrit de data 18 de juliol la regidora de l’àrea de Sanitat i Consum ha sol·licitat que 
es faci una modificació de crèdit per tal d’atendre les despeses previstes de divulgació i publicitat 
pel Centre municipal de Salut, i al mateix temps sol·licita un major desglossament a l’aplicació 
pressupostària 193110022602 (Salut.- Divulgació normativa de renous). Tenint en compte que les 
aplicacions pressupostaries no existeixen es fa necessari fer un crèdit extraordinari i crear la 
aplicació pressupostaria  adient.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva  al Ple de l’Ajuntament la següent proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 16, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

19 31100 2260201 SALUT.- DIVULGACIÓ NORMATIVA DE RENOUS 0,00 5.000,00 5.000,00 

19 31100 2260202 SALUT.- DIVULGACIÓ, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 9.000,00 9.000,00 

     14.000,00  

B) Disminució de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Dismin. C. def. 

19 31100 22602 SALUT.- DIVULGACIÓ NORMATIVA DE RENOUS 5.000,00 5.000,00 0,00 

19 31100 22706 SALUT.- PROMOCIÓ DE LA SALUT 24.589,80 9.000,00 15.589,80 

     14.000,00  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 20 de juliol  de 2016 
El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 
Adrián Garcia Campos 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 17 de crèdit  extraordinari  i suplement 
de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la 
següent 

 
MEMÒRIA 

 
Mitjançant l’escrit de data 12 de juliol  passat, el departament d’Infraestructures, amb la conformitat de 
la regidora d’Educació i Esports ha sol·licitat la creació de l’aplicació pressupostària 103232063300 
(Func. c. infantil i prim. no gest.- rep. maquin., inst. tèc. i ut.) per un import de 115,30 €  necessari per 
atendre les despeses de substitució del sistema anti-intrusió al CEIP Vivero. 
Per altra banda, en data 3 d’agost el departament d’Infraestructures ha sol·licitat una modificació de 
crèdit per poder adquirir diferents programes informàtics així com altres materials per donar resposta a 
les necessitats del Servei de Logística.                     
 
Vist que a les aplicacions pressupostàries que es minoren hi ha crèdit suficient i la seva disminució no 
pertorbarà el servei se considera adient perquè pugui dotar les necessitats esmentades. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de 
les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les 
Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de 
règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 
2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de 
l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent proposta de 

 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 17 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 
baixes de crèdit d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant 
establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

10 32320 63300 FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- REP. MAQUIN., INST.TÈC. I UT. 2.002,05 115,30 2.117,35 

11 45900 22199 LOGISTICA.- SUBMINISTR. MATERIALS DIVERSOS 20.000,00 21.780,00 41.780,00 

11 33800 62300 LOGISTICA.- ADQUISICIÓ TORRADORES 0,00 11.979,00 11.979,00 

11 45000 64100 ADM. GRAL INFRAESTRUCTURES.- ADQUIS. SOFTWARE 0,00 10.661,61 10.661,61 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  44.535,91  

       

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

10 32320 21202 FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- MANTENIMENT ESCOLES 2.535.643,95 115,30 2.535.528,65 

11 15320 61101 VIES PÚBLIQUES.- OBRES MILLORA PL. ESPANYA I NUREDDUNA 20.000,00 9.661,61 10.338,39 

11 45000 22606 ADM. GRAL. INFRESTRUCTURES.- REUNIONS, CURSOS I CONF. 3.000,00 1.000,00 2.000,00 

11 17100 61102 PARCS I JARDINS.- REMODELACIÓ PARC SA QUARENTENA 197.500,00 33.759,00 163.741,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  44.535,91  

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ anunci 
publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentassin 
reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució de la 
present resolució. 
 
Palma, 1 de setembre de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 18 de crèdit  
extraordinari  i suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la 
corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
Mitjançant diversos escrits distintes àrees municipals han sol·licitat varies modificacions de crèdit  
per tal de poder atendre les despeses necessaris pel bon funcionament. Vist que a les aplicacions 
pressupostàries que es minoren hi ha crèdit suficient i la seva disminució no pertorbarà el servei 
se considera adient perquè pugui dotar les necessitats esmentades. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 18 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat 
amb baixes de crèdit d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, 
quedant establertes les consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

02 92400 22602 DIFUCIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 0,00 15.000,00 15.000,00 

08 15100 2260601 JORNADES MODEL DE CIUTAT 0,00 2.000,00 2.000,00 

12 13600 62908 BOMBERS.- ALTRA MATERIAL INVENTARIABLE 0,00 1.437,48 1.437,48 

16 33811 22609 PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- ACTIV. SOC. D'ESTIU 52.836,07 21.719,50 74.555,57 

     40.156,98  

   TOTAL AUGMENT DESPESES    

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

02 92061 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 468.136,10 15.000,00 453.136,10 

08 15101 22706 CONCURS EQUIP. ASSI. COORD. PGOU 254.215,00 2.000,00 252.215,00 

12 13600 22109 BOMBERS.- SUBMINSTRAMENT VARIS 30.000,00 1.437,48 28.562,52 

11 17100 61102 PARCS I JARDINS.- REMOD. PARC SA QUARENTENA 225.000,00 19.857,55 205.142,45 

11 17130 22759 PARCS I JARDINS.- DESP. DIVERSES HORTS URBANS 10.000,00 1.861,95 8.138,05 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  40.156,98  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 8 de setembre de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que motiven 
la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 19 de crèdit  extraordinari  finançat 
amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de 12 de gener de 2016 va aprovar la “Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado de Palma: Plan Litoral Ponent” (EDUSI). Per tal de poder iniciar les distintes 
actuacions de l’esmentat projecte cal adequar el pressupost de la Corporació per a 2016, per tal de que 
es disposi de les aplicacions pressupostàries adients als distints tipus de despesa. 
 
La aplicació pressupostària 08 15150 71100 “PMH-RIBA.- Transferència de capital” pot ser 
minorada i l’organisme autònom afectat ajustarà el seu pressupost amb el corresponent acord de no 
disponibilitat de crèdit.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora 
de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les 
Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de 
règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el 
Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple 
de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent proposta de 

 
MODIFICACIÓ DE CREDIT 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 19 de crèdit  extraordinari  finançat amb baixes de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

08 23110 6250099 EDUSI.- MOBILIARI EQUIP. SOCIAL OT9 0,00 22.000,00 22.000,00 

08 23110 6260099 EDUSI.- EQUIPAMENTS INFORMÀTICS OT9 0,00 22.000,00 22.000,00 

08 43300 2270699 EDUSI.- ASSITÈNCIA TÈCNICA PYMES OT9 0,00 22.000,00 22.000,00 

08 15100 2270699 EDUSI.- ESTUDI ÀMBIT CONNEXIÓ EL TERRENO-P. MARÍTIM 0,00 22.000,00 22.000,00 

08 17100 6090099 EDUSI.- OBRES PÇA. REMIGIA CAUBET 0,00 61.000,00 61.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  149.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

08 15150 71100 PMH-RIBA.- TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL 150.000,00 149.000,00 1.000,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  149.000,00  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 20 de setembre  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 20 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
 
Mitjançant l’escrit de data 20 de setembre, amb data d’entrada a la Regidoria d’Hisenda 
21.09.2016, l’àrea de Govern de model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne han sol·licitat 
unes modificacions de crèdit necessaris per dur a terme varies contractacions que es volen fer des 
de l’esmentada àrea. L’aplicació pressupostària que cedeix crèdit 081510022706 (Urbanisme.-
Concurs equip assessorament coordinació PGOU) pot ser minorada sense pertorbar el servei  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 20 de crèdit  extraordinari  finançat amb baixes de crèdit 
en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

08 92050 62200 REDACC. PROJECTE LOCALS ÚS ADTV. IMI 0,00 21.780,00 21.780,00 

08 93320 62200 OBRES CONDIC. PLANTA BAIXA EDIFICI GESA 0,00 6.000,00 6.000,00 

08 93320 62300 INSTAL. TÈCNIQUES PLANTA BAIXA EDIFICI GESA 0,00 9.000,00 9.000,00 

08 93320 22706 AUDITORIA ENERGÈNICA EDIFICI AVINGUDES 0,00 3.368,64 3.368,64 

08 93320 62200 ESTUDI VIABILITAT EDIFICI GESA 0,00 19.602,00 19.602,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  59.750,64  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

08 15101 22706 URBANISME.- CONCURS EQUIP ASS.COORD. PGOU 254.215,00 59.750,64 194.464,36 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  59.750,64  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 22 de setembre  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de crèdit núm. 21 de crèdit  extraordinari finançat amb 
baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Per part del Departament d’Urbanisme s’ha sol·licitat que se tramiti una modificació de crèdit 
amb un crèdit extraordinari per tal de poder atendre les despeses de la expropiació  Can Maiol 
(Sentencia 236  de 31/03/2015- TSJIB, parcel·la 027281-13, Cartagena, 24) i per l’expropiació del 
bloc VIII (c/ Infant Pagà, 23, 23A,23B i 23C). 
 
Vist que hi ha crèdit a l’aplicació pressupostària 154411362700 (Mobilitat.- programa REDES) 
que pot ser minorada sense que afecti al funcionament del servei i tot complint el que disposa 
l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les hisendes locals, els 
articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les Bases d’execució del 
Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 2751 
de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de 
l’Ajuntament, la següent proposta de 
 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 21, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
A) Augment de despeses 
Aplicació Descripció Consig. inicial Augment Consig. def. 
 
08150006000003  Adm. Gral Viv i Urb.- Exprop. 0,00 617.561,35 617.561,35 
 ------------------- 
Total augment despeses...  617.561,35 
 
B) Disminució de despeses 
Aplicació  Descripció Consig. inicial Dismin. Consig. def. 
154411362700 Mobilitat.- Programa  
 REDES   647.000,00 617.561,35 29.438,65 
 ------------------- 
Total disminució despeses... 617.561,35 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 16 de novembre de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria Antonia Orell Vicens  
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

Departament Financer 
 

El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 1 de suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, emet la 
següent 
 

MEMÒRIA 
 

Donat que l’aplicació pressupostària 021510044900 “Subvenció SMAP.- Interessos préstec Son 
Fusteret” és insuficient per a poder formalitzar la transferència al SMAP pel pagament dels 
interessos del préstec de Son Fusteret corresponent a l’exercici 2016, es necessari incrementar 
l’esmentada aplicació en 1.086,67 €., els quals es transferiran de l’aplicació 023420044900 
“Subv. SMAP.- Interessos instal·lacions esportives”, ja que l’estimació de la previsió d’interessos 
amb càrrec en aquesta partida s’estima més inferior, quedant el saldo disponible suficient per a 
cobrir la despesa. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990 , de 20 d’abril, la 
base 8na, de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la Llei 57/03 de 
16 de desembre, i el Decret 10999 de 16/06/2015, d’organització del serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 

1 Aprovar la modificació de crèdit n. 1, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el 
Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de Despeses 
Aplicació Descripció C. Inicial Augment C. Definitiu 
021510044900 Subv. SMAP.- Interessos 
 Préstec Son Fusteret 60.000,00 1.086,67 61.086,67 
   -------------- 
TOTAL AUGMENT DE DESPESES  1.086,67 
 
B) Disminució de Despeses 
Aplicació Descripció C. Inicial Augment C. Definitiu 
023420044900 Subv. SMAP.- Interessos 
 Instal·lacions esportives 10.000,00 1.086,67 8.913,33 
   ------------- 
TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES  1.086,67 
 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost



 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 16 de febrer de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
 Pd Decret de batlia núm. 10999 de 16/06/2015 
 
 
 
 
  
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
 
Dictaminat..........................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots:................................................................ 
......................................................................... 
Data..................................................................  
El secretari delegat, 



 
 

Departament Financer 
 

El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 2 de suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, emet la 
següent 
 

MEMÒRIA 
 

Donat que l’aplicació pressupostària 119332063200 (Edificis múltiples.- Obres de reposició)  és 
insuficient per a poder atendre la despesa de la reposició de la coberta d’un edifici de Son Pacs, és 
necessari incrementar l’esmentada aplicació en 89.000,72 €.  Aquesta  quantitat es transferiran 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 114590021900 (Logística.- Manteniment d’altre 
inmov. Material) i 119332021200 (Edificis múltiples.- Manteniment)   
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990 , de 20 d’abril, la 
base 8na, de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la Llei 57/03 de 
16 de desembre, i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització del serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 

1 Aprovar la modificació de crèdit n. 2, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el 
Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

11 93320 63200 EDIFICIS MULTIPLES.- OBRES DE REPOSICIÓ 155.000,00 89.000,72 244.000,72 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  89.000,72  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicial Dism. C. def. 

11 45900 21900 LOGÍSTICA.- MANT. D'ALTRE INMOV. I MATERIAL 70.000,00 69.533,67 466,33 

11 93320 21200 EDIFICIS MULTIPLES.- MANTENIMENT 1.043.554,79 19.467,05 1.024.087,74 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  89.000,72  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost



 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 14 de març de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
 Pd Decret de batlia núm. 10931 de 15/06/15 
 
 
 
 
  
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
 
Dictaminat..........................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots:................................................................ 
......................................................................... 
Data..................................................................  
El secretari delegat, 



 
 

Departament Financer 
 

El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 3 de suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, emet la 
següent 
 

MEMÒRIA 
 

Vist els escrit de la coordinadora general de Batlia on sol·licita una modificació de crèdit per tal 
de reforçar el servei de Batlia degut a les necessitats d’atendre el seguiment del programa 
d’atenció a la ciutadania i per altra banda per atendre el servei de Protocol en el seu  funcionament  
donat que el servei té una persona amb baixa laboral de llarga durada es tramita una modificació 
de crèdit de suplement de crèdit a varies aplicacions pressupostàries de Recursos Humans. Aquest 
suplement de crèdit representa la quantitat total de 25.743.52 €    que es finançarà amb baixes de 
les aplicacions 029206122602 (15.931,92 €) i la 069120022601 (9.811,60 €) 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990 , de 20 d’abril, la 
base 8na, de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la Llei 57/03 de 
16 de desembre, i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització del serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 

1 Aprovar la modificació de crèdit n. 3, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el 
Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

09 92000 12004 ADM. GRAL.- RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2 622.489,34 7.565,43 630.054,77 

09 92000 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ  PERSONAL FUNCIONARI 653.771,25 3.080,70 656.851,95 

09 92000 12101 ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 1.666.228,54 7.610,99 1.673.839,53 

09 92000 12103 ADM. GRAL.-  ALTRES COMPLEMENTS 403.880,28 430,80 404.311,08 

09 92000 15001 ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT 201.154,56 1.008,74 202.163,30 

09 92000 16000 ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS 1.351.239,28 6.046,86 1.357.286,14 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  25.743,52  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

02 92061 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 500.000,00 15.931,92 484.068,08 

06 91200 22601 ORGANS DE GOVERN.- ATENC. PROT. I REPRES. 76.785,26 9.811,60 66.973,66 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  25.743,52  

 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.



 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 16 de juny de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
 Pd Decret de batlia núm. 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
 
Dictaminat..........................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots:................................................................ 
......................................................................... 
Data.................................................................. 
El secretari delegat, 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit extraordinari 
finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Vist l’escrit dels Serveis Jurídics municipals que dona trasllat del recurs 223/11 de la Sala 
Contensiosa-Administrativa interposat pel Srs. Antonio, José Juan, Luís i Juan TORRES 
ROVIRA de la sentència judicial núm. 884 de 2013, contra resolució del Jurat Provincial 
d’Expropiació Forçosa núm. 3255, de data 17 de desembre de 2010, es necessari que 
l’Ajuntament faci una modificació de crèdit per tal de adoptar les mesures pel pagament de 
l’expropiació dels bens i drets amb motiu de les obres d’equipament i espais lliures públics en el 
carrers c/ Sant Rafael, c/Padre Bayo i c/ Antillón. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament la següent proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 4, de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

08 34200 62100 EXPROPIACIONS PER A ESPORTIUS 80.000,00 400.000,00 480.000,00 

     400.000,00  

B) Disminució de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Dismin. C. def. 

08 15000 60000 ADM. GRAL .VIVENDA I URBANISME.-EXPROPIACIONS PER A ÚS GENERAL 21.613.397,02 83.623,86 21.529.773,16 

08 15100 60000 ADM. GRAL. VIV. I URBANISME.- EXPROPIAC. PER A ÚS GRAL. 400.000,00 316.376,14 83.623,86 

     400.000,00  
 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 22 de juny de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El tinent de batlia d’Hisenda, 
 p.d. Decret de batlia núm. 2751 de 
18/02/2016 
 
 
 
 Adrian Garcia Campos 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: ............................................................... 
......................................................................... 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

Departament Financer 
 

El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 5 de suplement de 
crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, emet la 
següent 
 

MEMÒRIA 
 

Vist els escrits de la Regidora de l’Àrea de Benestar Social i Drets Socials amb la conformitat del 
Regidor de l’Àrea de ‘Economia, Hisenda i Innovació, on sol·licita una modificació de crèdit per 
tal de cobrir un lloc de treball de la subescala auxiliar administrativa de l’Administració general, 
concretament el lloc de treball F23010054, expansió 16. Aquest suplement de crèdit representa la 
quantitat total de 15.931,98 € que es finançarà amb baixa de la aplicació 02.92061.22602 
(15.931,98 €)  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990 , de 20 d’abril, la 
base 8na, de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la Llei 57/03 de 
16 de desembre, i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització del serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
 

1 Aprovar la modificació de crèdit n. 5, de suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit en el 
Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
 

A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug.  C. def. 

05 23100 12004 ADM. GRAL.- B.SOCIAL RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2 139.001,12 4.539,30 143.540,42 

05 23100 12100 ADM. GRAL.- COMPL. DESTÍ  PERSONAL FUNCIONARI 160.443,80 1.848,42 162.292,22 

05 23100 12101 ADM. GRAL.- COMPL. ESPECÍFIC PERS. FUNCIONARI 426.189,66 4.938,29 431.127,95 

05 23100 12103 ADM. GRAL.-  ALTRES COMPLEMENTS 79.269,55 258,48 79.528,03 

05 23100 15001 ADM. GRAL.- COMPL PRODUCTIVITAT 47.424,56 605,25 48.029,80 

05 23100 16000 ADM. GRAL.- ASSEGURANCES SOCIALS 288.845,31 3.742,25 292.587,56 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  15.931,98  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

02 92061 22602 PREMSA.- PUBLICITAT I PROPAGANDA 484.068,08 15.931,98 468.136,10 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  15.931,98  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.



 
 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
Palma, 11 de juliol de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 
 Pd Decret de batlia núm. 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 
  
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
 
Dictaminat..........................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots:................................................................ 
......................................................................... 
Data..................................................................  
El secretari delegat, 



 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que motiven la 
tramitació del present expedient de crèdit núm. 6 de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el 
pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 

Per el expedientes expropiatoris del c/ Eusebio Estada, 32 i del Camí vell de Bunyola, 49 i mitjançant les 
corresponents modificacions de crèdit se van dotar les aplicacions pressupostaries 08151006000001 
i08150006000001, respectivament. Encara queden per satisfer els interessos, que es preveu que pugin, pel 
que fa a l’art. 56 de la Llei d’Expropiació forçosa, la quantitat de 53.866,00 € en el primer cas i 21.661,32 
€ en el segon, per la qual cosa l’àrea de Govern de model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge digne ha 
sol·licitat una modificació de crèdit per tal de suplementar aquestes aplicacions pressupostaries. 
 
Atès que el Fons de contingència, segons l’article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea a fi de incloure al pressupost una dotació diferenciada dels 
crèdits pressupostaries, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no 
previstes al pressupost inicialment aprovat, com ara l’execució de sentències judicials. 

 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les 
hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la base 8na. de les Bases 
d’execució del Pressupost General per a 2014, l’art. 127, apartat 1.b, de la Llei 7/85 de bases de règim 
local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 16 de desembre,  i el Decret 2751 de 
18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, 
prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 

1. Aprovar la modificació de crèdit n. 6, de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit d’altres 
aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les consignacions 
pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

08 15000 6000001 ADM.GRAL. VIVEN. I URBAN.- EXPROPIACIONS 1.816.030,94 21.661,32 1.837.692,26 

08 15000 6000002 ADM. GRAL. VIV. I URBAN..- EXPROP. C/ EUSEBI ESTADA,32 1.564.254,00 53.866,00 1.618.120,00 

     75.527,32  

B) Disminució de Despeses    

Org. Fun. Eco. Descripció C. anterior Dismin. C. def. 

02 92900 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA.- ART. 31 LLEI ORGÀNICA 2/2012 149.715,06 75.527,32 74.187,74 

     75.527,32  
 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ anunci 
publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentassin reclamacions 
en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució de la 
present resolució. 
 
Palma, 13 de setembre de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El tinent de batlia d’Hisenda, 
 p.d. Decret de batlia núm. 2751 de 18/02/2016 
 
 
 
 Adrian Garcia Campos 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: ............................................................... 
......................................................................... 
Data................................................................. 
El secretari delegat 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 12 de crèdit  
extraordinari  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, 
emet la següent 
 

MEMÒRIA 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de 30 de juny de 2016 aprovà una modificació de crèdit per a rehabilitar 
una sèrie d’habitatges de titularitat municipal per dotar-les de l’habitabilitat necessari. Serà el 
Patronat municipal de l’habitatge i Rehabilitació Integral de barris que realitzarà aquest treball. 
 
Donat que el nombre d’habitatges que s’han de rehabilitar resultarà insuficient per a cobrir les 
necessitats detectades, l’àrea de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge digne ha sol·licitat que 
l’aplicació pressupostaria que es va crear se suplementi amb la quantitat de 129.000,00 €, per tal 
de donar al Patronat de l’Habitatge el crèdit necessari per dur a terme l’esmentada rehabilitació. 
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 7, de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 

A) Augment de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Aug.  C. def. 

08 15210 7110001 PMH-RIBA.- TRANSF. CAPITAL HABITATGE 220.990,00 129.000,00 349.990,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  129.000,00  

B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. anterior Dism. C. def. 

08 15216 48000 HABITATGE.- SUBV. LLOGUERS HABITATGES SOCIALS 129.010,00 129.000,00 10,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ DESPESES  129.000,00  

 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 19 de setembre  de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria del Mar Lázaro Meca 
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departament Financer 

 
El que subscriu, regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, justificant les circumstàncies que 
motiven la tramitació del present expedient de modificació de crèdit núm. 8 de suplement de 
crèdit  finançat amb baixes de crèdit en el pressupost propi de la corporació per a 2016, emet la 
següent 
 

MEMÒRIA 
 
Vist que hi ha crèdit insuficient a varies aplicacions pressupostaries (Indemnització per 
responsabilitat patrimonial; Interessos de demora i les despeses d’electricitat per a les escoles)  
per a poder fer front a les despeses fins a final d’any es fa necessari fer una modificació de crèdit 
de suplement de crèdit. L’aplicació que se minora ho pot ser sense pertorbar el desenvolupament 
dels serveis.  
 
Tot complint el que disposa l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la 
base 8na. de les Bases d’execució del Pressupost General per a 2016, l’art. 127, apartat 1.b, de la 
Llei 7/85 de bases de règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 d’abril i per la llei 57/03 de 
16 de desembre,  i el Decret 2751 de 18/02/2016, d’organització dels serveis administratius de 
l’Ajuntament, s’eleva al Ple de l’Ajuntament, prèvia aprovació per la Junta de Govern, la següent 
proposta de 
 

MODIFICACIÓ DE CREDIT 
 
1. Aprovar la modificació de crèdit n. 8, de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit 
d’altres aplicacions en el Pressupost Propi de la Corporació per a 2016, quedant establertes les 
consignacions pressupostàries de la següent forma: 
 
A) Augment de despeses    
Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Aug. C. totals 

02 92000 22605 INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 300.000,00 350.000,00 650.000,00 

02 93101 35200 ADM. FINANCERA.- INTERESSOS DEMORA 339.288,61 20.000,00 359.288,61 

10 32320 22100 FUNC.C.INFANTIL I PRIM.NO GEST.- SUBMIN. ELECTRICITAT ESCOLES 800.000,00 160.000,00 960.000,00 

   TOTAL AUGMENT DESPESES  530.000,00  
B) Disminució de despeses    

Org. Pro. Eco. Descripció C. inicials Dismin. C. def. 

02 01100 31050 INTER.NOVES OPERAC.CRÈDIT, TRESORERIA I CONFIRMING 1.000.000,00 530.000,00 470.000,00 

   TOTAL DISMINUCIÓ  DESPESES  530.000,00  
 
 
Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost. 



 
 

 
Departament Financer 

 
 
2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ 
anunci publicat en el BOIB, durant el termini de quinze dies hàbils. En el cas que no es 
presentassin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
3. Implementar les mesures procedimentals, administratives i comptables adients per a l’execució 
de la present resolució. 
 
 
Palma, 11 d’octubre de 2016 
La directora financera, 
 
 
 
 
Maria Antonia Orell Vicens  
 El regidor de l’àrea d’Hisenda, 

 p.d. Decret de Batlia 2751 de 18/02/2016 
 
 
 

 
 
 Adrián Garcia Campos 
 
 
 
 
Dictaminat .................................................per 
la Comissió del Ple de Comptes i Economia i 
Recursos Humans. 
Vots: .............................................................. 
........................................................................ 
Data................................................................. 
El secretari delegat 
 

 
 
 
 
 


