
Ajuntament de Paima

BASES DºEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

CORRESPONENTA L'EXERCICI 2020



Ajuntament de Pa1ma

…
BASES D”EXECUCIÓ ..........................................

BASE 1:

DEL PRESSUPOST ..........................................................................................................................5
BASE 2: Pressupost general.. ...
BASE 3: Pressuposts que integren el pressupnst general .............................................. 5

BASE 4: Estats consolidats del pressupost general ........................................................6

BASE 5: Amhit temporal ..................................................................................................7

DELS CREDITS [ LES SEVES MODIFICACIONS....................................................................7
DELS CREDITS ..........................................................................................................................7
BASE 6: Estructura pressupostária .................................................................................7

BASE 7: Vínculació jurídica .............................................................................................9

DE LES MODIFICACIONS ....................................................................................................11
BASE 8: Credits extraordinaris ¡ suplements de crédit ............................................... 1 1

BASE 9: Transferéneies de credit .................................................................................. 12

BASE 10: Altres consideracions ....................................................................................... 14

ALTRES MODIFICACIONS DE CREDIT ........................................................................... 14
BASE 11: Ampliacions de crédit ...................................................................................... 14

BASE 12: Gcncració de crédits per ingressos ................................................................. 16

BASE 13: Incorporació de romanents de credit ............................................................. 17

BASE 14: Patrimoni históric ............................................................................................ 17

FONS DE CONTINGENCIA ......................................................................................................... 18
BASE 15: Dotació pressupostária .................................................................................... 18

BASE 15 bis: Pla de sancjament............................................................................................. 18

DE UEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES .. 20
BASE 16: Fases d*exccució ...............................................................................................20

BASE 17: Excepcions a la formació dels expedients de despeses ..................................20

BASE 18: Propostes de despesa ........................................................................................21

BASE 19: Retenció de crédit, fase “RC” .........................................................................22

BASE 20: Autoritzacióde la despesa, fase "A" ..............................................................22

BASE 21: Competéncia per a lºautorització de la despcsa ............................................23

BASE 22: Compromís o disposició de la despesa, fase "D" ..........................................24
BASE 23: Competéncia per & eompromis 0 disposició de la despesa ...........................25

2/61



Ajuntament de Palma

BASE 24: Rcconeixement ¡ liquidació de l'obligació, fase "0" .................................... 25
BASE 25: Condicions per al reconeixcment de lºobligació ............................................25
BASE 26: Competenciade reconeixement ¡ liquidaeió de les obligacions ...................27

BASE 27: Operacionsmixtes ............................................................................................27
BASE 28: Acumulació de fases .........................................................................................28

BASE 29: Reconcixement extrajudicial dels crédits ...................................................... 28
BASE 30: Ordenació del pagament, fase "P" .................................................................29
BASE 31: Competenciaper a ordenació del pagament .................................................30
BASE 32: Relacions d*ordres de pagament .................................................................... 30
BASE 33: Tramitació dels contractesmenors ................................................................ 31

DELS PAGAMENTS ......................................................................................................................34
BASE 34: Rcalització del pagament ................................................................................ 34
BASE 35: Mitjans materials de pagament ......................................................................35
BASE 36: Exigéncia comuna a tota classe de pagaments ..............................................36
BASE 37: Justificació de pagaments................................................................................ 37
BASE 38: Ordres de pagaments a justificar ................................................................... 37
BASE 39: Bestretes de caixa fixa ..................................................................................... 38

DELS CONVENIS 1 LES SUBVENCIONS .................................................................................. 40
BASE 40: Subvencions concedidos ..........
BASE 41: Compensació dentes a beneñciaris de subvencions concedides ...................41

BASE 42: Justificació ¡ pagament de subvencions concedides ...................................... 42

BASE 43: Conseqiiéncies incompliments ........................................................................ 43

BASE 44: Subvencions a sol-licitar .................................................................................. 44

BASE 45: Subvencions concedidos. Altres consideracions ............................................ 44

BASE 46: Convenis ........................................................................................................... 46

ALTRES DESPESES ................... .. 46
BASE 47: Sortida de material ¡ efectes dels magatzems .................................... 46

BASE 48: Procedimentper la dotació de llocs de treball ¡ modiñcacions pressupostáriesi

de plantilla
BASE 49:

BASE 50:

BASE 51:

............................................................................................................................47

Triennis o augments graduals ........................................................................ 49
Indemnitzacióper raó del servei .................................................................... 49

Despeses de carácter plurianual ..................................................................... 49

3161



€£2!

Ajuntament de Palma

DESPESES D'INVERSIÓ ..............................................................................................................50
BASE 52: Normes generals per & inversions ...................................................................50

BASE 53: Projectes técnics ...............................................................................................51

DE LA FINALITAT DELS PRESTECS.......................................................................................51
BASE 54: Variació finalitat dels préstecs por inversions ...............................................Sl

INGRESSOS ................................................................................................................................52
BASE 55: Exigibilitatquotes tributárics .........................................................................52

BASE 56: Recaptació de tributs de cobrament periódic ................................................ 52

BASE 57: Realització dels ingressos ................................................................................52

BASE 58: Aj0rnament ¡ fraccionament...........................................................................53

BASE 59: Mitjans de pagament en efectiu deutes tributaris ¡ no tributaris ................ 53

BASE 60: Saldos de dubtós cobrament ...........................................................................54

BASE 61: Informació a subministrar en matéria de gestió económica ¡ de personal . 55

INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR PER ORGANISMES AUTÓNOMS, SOCIETATS
MERCANTILS I ENTITATS DEPENDENTS ............................................................................ 56

BASE 62: Procediments subjectes & informes preceptius.............................................. 56

BASE 63: Informació a l*0ñcina de Control de la Despesa (OCD Municipal) ........... 57

BASE 64: Informació al Departament Financer ¡ la Intervenció.................................. 57

PRINCIPI DºEFICIENCIA EN L'ASSIGNACIÓ I UTILITZACIÓ DELS RECURSOS
PÚBLICS .......... ................................................................................................................................57

BASE 65: Principis d”estabilitat pressupostária ¡ sostenibilitat financcra .................. 57

BASE 66: ()rganismes autónomsmunicipals ¡ relacions de llocs de treball ............... 58

BASE 67: Pressuposts participatius ................................................................................. 58

BASE 68: Ingressos Llei de capitalitat 2011 i 2012 ........................................................ 59

BASE 69: Operació d'endeutament .......................................................................................59

DISPOSICIÓFINAL ..... .. 60
ANNEX: SUBVENCIONS NOMINATIVES ................................................................................61

Al J'G 1



Ajuntament de Palma

BASES l)”EXECUCIÓ

BASE 1: Presentació

Dºacord amb l”article 165.1 del Reial decret legíslatiu 2/2004, de 5 de mare, pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladorade les hisendes locals, s'estableixen les Bases d'exeeueió que han de regir els

Pressupostos de l'Ajuntament de Palma, dels seus organismes autónoms, de les sooietatsmereantils de

capital integrament municipal, així com qualsevol entitat depenent, en els termes que per a aquestes
s'cstableixin a l'exereiei 2020

DEL PRESSUPOST

BASE 2: Pressupost general

El PressupostGeneral de 1”Ajuntament de Palma eonstitueix lºexpressió xifrada, conjunta i sistemática

de:

a) Les obligacions que, com a máxim, poden reconéixer la mateixa corporació i els organismes

autónoms, i els drets que prevegin liquidar durant el present exereiei.

b) Les previsions d'ingressos i despeses de les soeietatsmereantils el capital social de les quals pertany

integrament a aquesta eorporació.

BASE 3: Pressuposts que integren el pressupost general

1
. En el pressupost de lºAjuntament de Palma i dels seus organismes autónoms s7aproven credits per
les quanties que es detallen seguidamcnt, que es ñnanearan amb drets a liquidarper igual quantia.
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Ajuntament de PalmaW 436.966.000,00

Patronal Municipal de i'llabilaigc i Riba 3.528

Institut Municipal de l'Iísport 18.262.647,55

Patronal Municipal d'Escoles d“lnfanls 8.8l3.706,74

Institut Municipal d'Innovaeió 7.392.749,41

Agéncia de DesenvolupamentLocal Palma Activa 7.404.626,24

3. Sºaproven els estats de provisió de despeses i ingressos de les segiients societats mercantils amb

capital que pertany integrament & l”Ajuntamentde Palma, que presenten els segúents resultats :

EmpresaMun cipal d'Aigúes i Clavegueram (li AYA), 206.270,18

Empresa Municipal de 'l“ransporls Urbans de Palma de Mallorca, S.A. (EMT) 5l LS43,00

Empresa FuneráriaMunicipal S.A. (EPMSA) 1.278.515,00

Societat Municipal d"Apareamcnts i Projectes de Palma (SM/XP). 5.331.282144

4. La gestió i el desenvolupament dels pressuposts de les soeietats mercantils i de les restants

entitats dependents de l'Ajuntament es regiran perla seva legislació específica i els seus estatuts

propis, llevat d'alló que els sigui aplicable segons aquestes bases.

BASE 4: Estats consolidats del pressupost general

D'acord amb alió que disposa Particle 166.1 0 del Text refós de la llei d”hisendes locals, per obtenir

l”estat de consolidaeió del Pressupost General de lºAjuntament de Palma sºeliminaran les operacions

internes entre la propia entitat, els organismos autónoms i societats mereantils.
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BASE 5: Ámbit temporal

1. L'exercici pressupostari coincidirá amb l'any natural i a el] s”imputaran:

a) Els drets liquidats durant la seva vigencia, qualsevol sigui el període del qual derivín.

b) Les obligacions económiques rceonegudes fins a 31 de desembre, sempre que corresponguin a

adquisicions, obres, serveis, prestacions o, en general despeses rcalitzades dins lºexercici i amb

eárree als respectius credits.

2. No obstant alló que disposa l'apartat anterior, sºaplicaran als credits del pressupost vigent en el

moment d'expedir les ordres de pagament, les obligacions que resulten de liquidacions de retards

a favor del personal així com les que tinguin lºorigen en resolucions judicials.

3. També sºimputaran al pressupost vigent les obligaeí0ns generades en lºexercici anterior com a

conseqiiéneiade compromisos adquirits, de confonnitat amb Pordenament jurídic sempreí quan
existís credit suficient i disponible en l“exercici de procedencia.

DELS CREDITS [ LES SEVES MODIFICACIONS

DELS CREDITS

BASE 6: Estructura pressupostária

El pressupost de 1”Ajuntament i dels seus Organismos Autónoms s”estruetura dºacord amb l“0rdre

HAP/419/2014, de 14 de mare, perla qual es modifica lº0rdre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que

aprova l"estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Els estats de despeses dels pressupostos de les entitats locals es classificaran amb els segúents
eriteris:

a) Por unitats orgániques.
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b) Per programes.
c) Per categories económiques

L'cstructura per conceptes i subconceptes és obena, per la qual cosa es podran crear els que es

considerin necessaris quan no figurin en l'estructura.

Els estats d'ingressos del pressupost de l'cntitat local es classifiearan separant les operacions corrents,
les de capital i les ñnanceres, amb capítcls, articles, conceptos i subconccptes…

Pel que fa als organismes autónoms, aquests presenten una única unitat orgánica. En el cas de lº Institut

Municipal de 113313011 i el PatronatMunicipald'Escole d'lnfants, els seus pressuposts es desenvolupen
en centros de costs (equipaments esportius i escoletes municipals), Cas similar és el de lºAgéncia de

Desenvolupament Local Palma Activa.

Aplicació pressupostária

l , L'aplicació pressupostária, l”expressió xifrada de la qual constitueix el cródit pressupostari, vindrá

delinida pºr la conjunció de les classificacions unitats orgániques, programes ¡ categoria económica
al nivell de desagregació amb que aparcixen a l'estat de despeses.

2. Es declaren cxpressament 0bertes totes les aplicacions que es contemplena l"0rdrc HAP/4 l 9/2014,

de 14 de marc, per la qual es modifica lº0rdre ElºlA/3565/2008,de 3 de desembre, que aprova
l”estructura dels pressupostos de les entitats locals.

3. El control comptable de les despcses es realitzará sobre les aplicacicns pressupostáríes definides

abans i el fiscal sobre el nivell de vinculació regulat a la base seglícnt.
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BASE 7: Vinculació jurídica

]. Els credits per a dcspeses es destinar-an exclusivament ala finalitat específica per a la qual s'hagin
autoritzat al pressupost () a les modificacions d'aquest, degudament aprovades…

2. Els credits autoritzats tenen carácter limitador i Vinculant. No es poden adquirir compromisos per
quantia superior a aquells. Són nuls de ple dret els acordst resolucions i actes administratius que
infringcixin aquesta nonna7 sense perjudici de les responsabilitats que se'n derivin.

3. Als efectes d“alló que es preveu en el paragraf anterior, i en complimcnt dºalló que estableix

l'article 172 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de marc, pel qual s”aprova el text refós dela llei

reguladorade les hisendes locals en relació amb els article 28 i 29 del Reial decret 500/ l 990, de 20

d"abríl, sºestableixen els segúents nivells de vinculació juridica dels credits:

a) A la classificació per unitat orgánica de despesa: a nivell de CENTRE GESTOR, compost per
dos digits, excepte totes les aplicacions del capítol [, de personal, en que no regirá la vinculació

a nivell organic.

b) A la classiñcació per programes de despesa: & nivell de AREA DE DESPESA.

e) A la classiñcació económica de despesa:
avA nivell de capitel els credits que integren el capítols l, ll,lll,Vlll i IX

b.A nivell (l'article pels credits dels capitols [V, VI i VII.

e. Al nivell de desagregació en que apareixen a lºestat de despeses, els cr'edits que ñgurin
als anteriors capitols del pressupost amb una destinació nominal, especifica i concreta.

La vínculació a nivell d”a1ticlc al capitel VI, tindrá les segúents excepcions, que no implicaran
l'elaboració dºexpedients de modificació de crédit:

— Les aplicacions pressupostaries codificados als articles 60 i 61 podran ser reclassiñcades si la

distribució definitiva entre inversió nova i de reposició varia respecte de les previsions inicials.
— Les aplicacions pressupostaries codificados als articles 62 i 63 podran ser reclassificades si la
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distribuciódefinitiva entre inversió nova i de reposició varia respecte de los previsions inicials.

La vinculació a nivell dºaniele al capitel lV, tindrá les segiíents excepcions, que no implicaran
l”elaboraeió d”expedientsde modificació de credit:

— Si, com a fruit dºun conveni () acord amb entitats dependents de 1”AjuntamenL () per la

concurrencia diversa en una convocatória de subvencions, per una mateixa actuació hi ha

varietat en la formajurídica dels perceptors que impliqui la imputació de la despesa a diverses

aplicacions pressupostáríes, aquestes estaran vinculades.

4. En tot cas, tendran carácter vinculant, amb el nivell de desagregació per categorieseconómiquea a

nivell de grup de programa, els credits habilitats per les segúents despeses:
— Atencions protocoláries i representatives — subconcepte 226.0l
< Publicitat i propaganda, campanyes de promoció — subconeepte 226.02

- Reunions i conferéncies — subconceptc 226.06
— Serveis de recaptaeió — subconcepte 227.08

Les aplicacions deelarades ampliables i aquelles que provinguin dels credits extraordinaris i

suplements de credit que es concedeixin durant l”exereici estaran vinculades en si mateixes.

Així mateix, estaran vinculades en si mateixes les segúents aplicacions pressupostáríes:

— Les previstes a la base 15 bis.2, Pla de Sanejament.

- Les previstos a la base 67, Pressuposts Participatius.
— LGS identificades & la seva classificaeió económica en els seus sisé i seté dígits amb el

99, Estrategia de Desenvolupament Urbá Sostenible ¡ Integral al Litoral de Ponent

(EDUSI PLP).

5. Els crédits de personal destinats a abonar serveis extraordinaris tindran carácter vínculant a nivell

d“area de despesa de la classificació per programes i de centre gestor. En abonarse serveis

extraordinaris sºimputará la despesa al programa o subprograma escaient on sºhagin realitzat els

serveis.
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En els casos en que, tot i existint dotaeió pressupostária per una o varies aplicacions dins del nivell
de vinculació establert, es pretcngui imputar despeses a altres aplicacions del mateix nivell de

vinculaeió que no figuren obertes a la comptabilitat de despeses per no comptar amb dotació

pressupostária, podran ser creados durant la vigencia del pressupost, sense que sigui neeessari

realitzar expedicnt de transferencia de credit… La despesa acumulada í imputada ales aplicacions
pressupostáríes creadas pels motius abans esmentats, no podrá superar el 25% del credit vinculat
inicial. Aquesta regla será d'aplicaeióper als pressupostsque integren el Pressupostgeneral d'aquest

Ajuntament i dels seus organismes autónoms.

A nivell de classificació per programes, si durant lºexereiei existís la necessitat de crear un

subprograma nou, o sigui el cinqué dígit, o dividir un grup de programa en diversos programes, es

podrá fer la divisió dºuna aplicaeió pressupostária ja existent, sense haver de tramitar una

modificació de credit.

Quan es realitzí una despesa que excedeixi de la eonsignació de la seva aplicació pressupostária,

sense superar el límit de la vinculaciójurídica, s'haurá dejustificar en la tramitació de l'expedient
de despesa la insuficiencia de la consignació i la nccessitat de la despesa.

DE LES MODIFICACIONS

BASE 8: Crédits extraordinaris ¡ suplements de crédit

l. Quan sºliagi de realitzar una despcsa que no es pugui demorar fins l'cxerciei segúent i no existeixi

credit en el Pressupost de la corporació o el credit consignat sigui insuficient, el regidor de lºarea

dºEconomia, Hisenda i lnnovació ordenará la incoació del projecte de lºexpedient d'habilitació del

credit cxtraordinari, en el primer cas o de suplement de credit en el segon ¡ els enviará a la Junta de

Govern perque siguin elevats al Ple de lºAjuntament per a la seva aprovació.
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2. Si la inexistencia o ínsuticiéncia de credit es produis als pressuposts dels organismos autónoms, els

expedients de modificació seran promoguts pels Consells Rector o órgans cquivalents, proposats

préviament pel Gcrent, i hauran d'anar acompanyats de lºinforme preeeptiu de lºÁrea d”l—lisenda

(Oficina de Control de la Despcsa Municipal). Posteriorment, els enviaran a la Junta de Govern

perque siguin elevats al Ple de l'Ajuntament por a la seva aprovació i tramitació7 confomuenwnt

amb l'apartat b) de la base% l .

3. Lºexpedient a que fan esment els parágrafs anteriors, s'ajustará, tant en la tramitaeió com en el

financament, a l'article 177 de lºesmentat Reial decret legislatiu 2/20047 de 5 de marc, pel qual

s”aprova el text refós de la llei reguladora de les liiscndes locals, i els articles 35 a 38 del Real decret

500/1990, de 20 dºabril.

4. Les sol-licituds de modificació de credit hauran de ser motivades i signades per un funcionari dc

l"área sollicitant

5. Les sol-lieituds de les ¿arcos de credits extraordinaris i suplements de credit que es realitzin dins

lºúltim trimestre de l”any liauran dºanar acompanyades d”un compromis dºexecució de la despesa

dins lºexercící.

BASE 9: Transferéncies de crédít

Dºacord amb l”article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, i lºaitiele 40 del Reial decret

500/19907 les transferéneies de Crédit són traspassos de dotació entre credits de pressupost i es regularan

de la segúent forma:

1. En el Pressupost propi de l'Ajuntament¿

a) Quan la transferencia es produeixi entre aplicacionspressupostáriesque estiguindins la mateixa

área de despesai a la vegadapertanyin a diferents nivells de vinculaciójurídica, será proposada

pel centres gestors que administrin els credits pressupostaris afectats. Lºaprovació correspon al
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Regidor dºEconomia, Hisenda i Innovació, d'acord amb el decret dºorganització dels serveis

administratius vigent a cada moment, previ informe de lºlnterventor.

L'acord será immediatament executiu ¡, en aquest cas, no seran aplicables les normes sobre

informació, reclamacions i publicitat a que es refereixcn els articles 169, 170 i 171 del Reial

decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc.

b) Si la transferencia de credit es realitza entre aplicacions pressupostáries que pertanyin a

diferents arees (le despesa, lºaprovacíócon“espondrá al Ple de la Corporació. Seran aplicables les

normes sobre informació, rcclamacions, recursos ¡ publicitat a que es refereixen els articles 169,

170 i 171 de lºesmentat Reial decret legislatiu i els articles 20 i 22 del REIAL DECRET

500/1990.

e) Si la transferencia de credit proposada afecta només crédits de personal, encara que pertanyin &

diferents árees de despesa, seguiran la mateixa tramitació i formalitats regulades a l'apaltat a)

d'aquesta base.

Les sol—licituds de modificació de credit hauran de ser motivades i signades per un funcionari de Finca

sol- licitant.

Les sol*licítuds de les árees de transtbréncies de credit que es realitzin dins lºúltim trimestre de l'any

hauran d”anar acompanyades d”un compromís dºcxecució de la despesa dins lºexercici.

2. En els pressuposts dels organismes autónoms:

a) A les transferéncies de credits entre aplicacions que pertanyen la mateixa área de despesa o que

es refereixin & altes ¡ baixos de crédits de personal, lºórgan competent por auton'tzar—les és el

Gerent,

En tot cas s'cstará al que disposa el segon parágraf de lºapartat 1 .a) anterior.
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b) Si les transferéncicsafecten a credits que pertanyena distintos árees de despesa, será aplicable el

que disposa l”apa11at lb) de la base 93.

BASE 10: Altres consideracions

En cap cas no tindran la eonsideraeió legal de transferéncies les alteracions de credit entre

aplicacions pressupostáriesque pertanyen a un mateix nivell de vinculaciójurídica, segons alló que

preveu la base 7, per tant no estan subjeetcs a cap formalitat, llevat dºalló indicat & la base 7.8.

Les transferéncies de qualsevol classe estan subjectes a les limitacions imposades pels articles 180

del Reial decret legislatiu 2/20047 de 5 de marc i lºamiele 41 del Reial decret 500/1990.

En qualsevol expedicnt de transferencia haurá de figurar l'infonne de la Intervenció7 que tractaráde

la seva procedencia i de les formalitats legals a que sºliagi dºajustar, conformement a les bases

anteriors i ala base 66.

ALTRES MODIFICACIONSDE CREDIT

BASE ll: Ampliacions de crédit

l. D*acord amb alli) que disposa lºartiele 178 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, i lºarticle

39 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es declaren com a partides ampliables les que es

relacionen & continuaeió juntament amb els recursos que sºhi troben afectats:

a) Pressupost propi

Els ingressos que superin els imports inicials consignats als recursos que sºindiquen a continuació

ampliaran automáticament l”aplicació a la que estan afectats:
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Ajuntament de Palma

399.3l Nelcja Solars a cáncc de paniculars 0,00 €

08.16300.22699 Neteja de solars ¡ vivendes a cárrec de particulars l0,00 6

392.1 l Recárrec de conslrenyimcn( 4.750.000,00 €

02.93203.227.08 Rccaplació.— Contraclc ATIB 8.000.000,00 (I

399432 Obres a cárrec de panículars ¡ lnspcc.Téc.Edífrcis 0.00 €

08.15220.22690 Obres a cárrcc de panlcularsi lnspcc. Téc. lidiñcis 22 l 000,00 €

39907 'l“aquillatge Iispeclacles 0,00 €

03.33332.22711 Teatre Programació.— Comraclació Anistica l20000,00 (:"

33000 Operació Regulació Aparcamem (ORA) 8.800.000,00 €

15.13300.44900 SMA!“.— Transferéncics Concurs ORA 7.040.000,00 €

llú.0l Rcvisió fiscal… Plusválua 800.000,00 €

l30.0l Revisió fiscal, [Alí 600.000,00 €

290.01 RCV¡S¡ó Hs… ¡(70 5.6 | 6.653,87 €

332'… Rcvisió ñscal. Ocupació sol, subsól ¡ volada 300-000v00 (7.

391.40 Revisió fiscal, Sancions ¡ Actes d'lnspecció 665000»… €

393'0l Rcvisió Fiscal. lmercssos de demora í Actes d'lnspccció l00.000,00€

02.93202.22758 lnspcccíórTreballs ('ompr. ] lnspccció 'l"ribuis 837.500,00 €

39121 Multas de tránsí¡ no residents .700.000,00 €

02.93203.22759 Recaptació:Gesxió Cobramenls a l'líslrangcr 950.000,00 €

b) Pressupost OOAA

Al Pressupost de lºorganismc autónom Patronat Municipal de l“Habitatgc i RIBA: lºaplicació

pressupostária 001521122109, "dcspeses diverses a reintegrar'2 destinada al pagament de les

dospcscs de comunitat dels habitatges dºediñcis que pertanyen & l'esmentat Patronat i que poden ser

repercutits als llogaters, podrá ser ampliada amb els íngressos que superin la consignació del

concepte 399.20 “Reintegrament despescs comunitáries”, amb una previsió inicial de 60.000,00

euros.

2. Per procedir a lºampliació del Crédit bastará amb el reconeixement efectiu del dret, encara que no

s”hagi produ'ít el cobrament, prévia tramitació de lºexpedient.
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BASE 12: Generació de crédits per ingressos

l.

3.

La generació és una modificació que incrementa els credits com a eonseqúéncia de la realització

d'uns determinats ingressosno prevists o superiors als contemplats en el Pressupost. Podran generar

credit als estats de despeses del Pressupost els ingressos de naturalesa no tributária que deriven de

les segúcnts operacions:

a) Aportacions o compromisos fenns d'aportaeió, de persones ñsiques o juridiques per ñnancar,

juntament amb l'cntitat local 0 amb alguns dels seus organismosautónoms, despescs que perla
seva naturalesa cstiguin compreses en els fins o objectius d'aquests [article 181.a), TRLRHL

2/2004].

b) Alienacions de béns de l'entitat local o als seus organismes autónoms [article 181 .b), TRLRHL

2/2004] .

e) Prestació de serveis [article l8l.e), TRLRHL 2/2004].

(1) Rcembossamcnts de préstecs [article 181 .d ), TRLRHL 2/2004].

e) Els imports procedents de reintegraments de pagaments indcguts amb cárrec al pressupost

corrent, pel que fa 3 la reposieió de credit a l”aplicació pressupostária correlativa.

En els supósits &) i b) bastará per a generar credit el compromís fem1 d'ap0rtació degudament

documental 0 el reconeíxement del dret. En els supósits e) i d) caldrá la reeaptació efectiva dels

drets. En el cas e), l'efectivítat del cobrament del reintegrament.

Per procedir a la generació de credit, s"incoará el corresponent expedient, que será aprovat pel

regidor d'Economia, l—lisenda ¡ lnnovacíó, dºacord amb decret dºorganització dels serveis

administratius vígent a cada moment , prcví informe de lºlnterventor, excepto en el cas de

reintegrament de pagaments, en que será suficient el nou ingrés efectiu del reintegrament. Amb
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aquesta fonnalitat lºexpedient sera immediatament executiu i es procedirá a efectuar les

modiñcacions pressupostáries corresponents sense cap més trámit.

Als organismos autónoms, lºaprovació de lºexpedient con'espon al gerent, amb l'informe prcvi de

l'interventor.

Es tramitaran com a generació dºingrcssos els compromisos d”apottació entre l'ajuntament i/o els

Organismcs Autónoms que tinguin por objects finanear total o parcialment despescs de la seva

cmnpeténcia.

BASE 13: Incorporació de romanents de crédit

Es podran incorporar als credits corresponents del pressupost dc despeses de l'cxercici

immediatament posterior, els romancnts de credit no utilitzats i definits a l'article 98 del Reial

decret 500/1990, que venen detallats a l'article 47 de l'esmentat text legal, amb les limitacions de

l'article 48.

No 0bstant alló que disposa l”apartat anterior, els crédits que incorporin despeses ñnaneades amb

ingressos afectats sºltauran dºincorporar obligatóriament llevat que es desisteixi de iniciar o

continuar l"exeeueió de les despeses.

L"órgan competent per aprovar els expedients dºinc0rporacióde i'omanents de crédit será el Regidor
d' Economia, Hisenda i lnnovació, previ informe de l"lnterventor.Es tendráen compte alió establert

a la base 65.

BASE 14: Patrimoni historic

En compliment de lºarticle 80 de Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni l—listóric de les Illes

Balears, 1” 1% del cost de les obres superiors a 300.506,00 € ñnancades totalment o parcialment por
lºAjuntament i els seus organismes autónoms amb cárrec al pressupost 2020, es consignará en el
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pressupost de l'excrcici 2022 a aplicacions de despesa destinades a la conservació, protecció i

cnriquimcnt del patrimoni históric () al foment de la creativitat artística. Una vegada liquidat el

pressupost de lºany 2020 de lºAjuntament i dels organismes autónoms es delenninará quina quantitat
cal destinar lºany 2022 a aquesta tinalitat en aplicació de dita llei.

FONS DE CONTINGENCIA

BASE 15: Dotació pressupostária

D”acord amb alló cstablcrt amb l'article 31 dela Llei 2/2012, de 27 d"abril, Estabilitat Pressupostáriai
Sostenibilitat Financcra, es crea un fons de contingencia, & li d”incloure al pressupost una dotació

diferenciada de crédits pressupostarics, que es destinará a atcndrc necessitats ínajomablesde carácterno

discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar—sc al llarg de

l” exerci ci .

La seva tramitació seguirá els proccdiments establerts per a les modificacions pressupostáries al RDL

2/2004, de 5 de marc, pel qual sºaprova el text refós de la llei reguladora de los hiscndcs locals, en el

Reial decret 500/1990 i en aquestes Bases d”execució.

BASE 15 bis: Pla de sanejament

l. D'acord amb alló previst al Pla de Sanejament per als anys 2017—2021 , aprovat acord del Ple de

l'Ajuntament de Palma de 6 d'abril de 2017, lºadhesió a la mesura dºampliació en tres anys del

período de carencia ¡ del d"amoitització de capital dels pre'stecs fonnalitzats amb el Fons por al

Financamentsdels Pagaments a Prove'id0rs cnti'e 2012 i 2016 pennetrá, ¡”any 2020, tenir un cstalvi

en el capitel 9 del pressupost de despescs per import de 2.581.940,95€ Aquesta quantitat, com a

mínim sºliaura de destinar a atcndre les despeses per operacions pendents dºaplicar a pressupost,
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així com als creditors per despcses mcritadcs, amb la fmalitat de complír amb els objectius al final

de la vigéncia del Pla.

2. I..“cstalvi en el capít01 9 de despcscs s'ha dístribu'ít de la segúcnt manera en el pressupost 2020:

Aplicació Descripció Import
06 13600 22100 EDIF. MPAL.— SUBIVL ENER. ELEC. BOMBERS.- ANYS ANTERIORS 20.000,00
06 16500 22100 ENLLUIVIENAT.—SUBMINIST.ENERGIA ELECT. ANYS ANTERIORS 360.000,00
06 17100 22100 PARCS IJARDINS.— SUBM. ENER. ELEC. ANYS ANTERIORS 1.000,00
06 23110 22100 EDIF.MPAL:SUBM. ENER. ELEC. SERV. SOCIALSANYS ANTERIORS 12.000,00
06 31120 22100 EDIF. MAPL.— SUBM. ENERG. ELECT. SANITAT SON REUS ANYS ANTER 1.800,00
06 33210 22100 EDIF.MPAL.—SUBM.ENER. ELEC.- BIBLIOTEQUES.— ANYS ANTERIORS 6.500,00
06 33310 22100 EDIF.IVIPAL.—SUBM. ENER. ELEC. MUSEUS.- ANYS ANTERIORS 7.000,00
06 33330 22100 EDIF. MPAL.— SUBM.ENER.ELEC.TEATRES | AUDIT.— ANYS ANTERIORS 5.000,00
06 33710 22100 EDIF.IVIPAL.—SUBM. ENER. ELEC. JOVENTUT:ANYS ANTERIORS 2.000,00
06 33750 22100 SUBM. ENER. ELEC..— CASALS | C.CULTURALS.*ANYS ANTERIORS 15.000,00
06 43000 22100 EDIF.IVIPAL.—SUBM. ENER. ELEC. EMPR. I TURISME.» ANYS ANTER. 1.500,00
06 43120 22100 SUBM. ENER. ELEC. MERCATS I SIMILARS.- ANYS ANTERIORS 2.100,00
06 93320 22100 EDIF.IVIPAL.—SUB.ENER.ELE ED. MÚLTIPL.I ALTRES ANYS ANTERIORS 40.000,00
06 13200 22101 EDIF.IVIPAL.—SUBMINISTR. AIGUA POLICIA LOCAL ANYS ANTERIORS 6.146,57
06 13600 22101 EDIF.MPAL— SUBMINIST. AIGUA BOMBERS ANYS ANTERIORS 5.910,17
06 17100 22101 PARCS I JARDINS.— SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ANYS ANTERIORS 401.891,25
06 23110 22101 EDIF.MPAL.— SUBM. AIGUA SERVEIS SOCIALS ANYS ANTERIORS 13.002,36
06 31120 22101 EDIF. MPALS.— SUBM. AIGUA SANITAT SON REUS ANYS ANTERIORS 4.018,91
06 32320 22101 ESCOLES.— SUBMINISTRAMENT AIGUA ANYS ANTERIORS 41.371,16
06 33210 22101 EDIF.MPAL.—SUBM.AIGUA BIBLIOTEQUES ANYS ANTERIORS 1.182,03
06 33310 22101 EDIF. MPAL." SUBM. AIGUA MUSEUS ANYS ANTERIORS 5.910,17
06 33330 22101 EDIF.MPAL.— SUBM. AIGUA TEATRES I AUDITORIS ANYS ANTERIORS 2.364,07
06 33710 22101 EDIFI.MPAL.— SUBM. AIGUA JOVENTUT ANYS ANTERIORS 1.182,03
06 33750 22101 EDIF.MPAL.- SUB. AIGUA CASALS I C.CULTURALS ANYS ANTERIORS 9.456,26
06 43000 22101 EDIF.IVIPAL.» SUB. AIGUA EMPRESA | TURISME ANYS ANTERIORS 236,41
06 43120 22101 SUBMINISTRAIVIENTAIGUA MERCATS | SIMILARS ANYS ANTERIORS 945,63
06 93320 22101 SUBM. AIGUA EDIF. MÚLTIPLES ] ALTRES ANYS ANTERIORS 106.382,98
06 23140 48000 POBLAT SON BANYA.— SUBMIN. POBLAT SON RIERA (ANYS ANTERIORS) 100.000,00
06 23120 48201 P.SOCIAL.— SUBV. ESPIRALSUBM. ANYS ANT, (SAPS MOLINAR) 1.000,00
09 92000 15100 ADM. GRAL.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 15.000,00
10 32320 22100 FUNC.C.INF.I PRIM.NO GEST.— SUB,EN.ELEC.ESCOLES ANYS ANTERIO 70.000,00
11 15320 15100 VIES PÚBLIQUES.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 16.600,00
12 13200 12103 POLICIA.— . ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS 50.000,00
12 13600 12103 BOMBERS.— ALTRES COMPLEMENTS ANYS ANTERIORS 50.000,00
12 13200 15100 POLICIA.- SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 516.450,00
12 13600 15100 BOMBERS.— SERVEIS EXTRAORDINARIS (ANYS ANTERIORS) 451.950,00

19/61



Ajuntament de Palma

02 93101 35200 ADM. FINANCERA: INTERESSOS DEMORA' 500
02 92900 50001 PLA DE SANEJAMENTI DEVOLUCIÓ DE DEUTE 484.658,41
'Sºha augmcntal en 500 el crédit que tenia aquesta aplieaeió l'exercicí 2017, any d'inici del Pla.

34 Les aplicacions pressupostáries anteriors estaran vinculados en si mateixes. Durant l'exercici es

BASE 16:

podran realitzar modiñeaei0ns en les aplicaei0ns anteriors, seguint les normes generals de

modificacions de credit, sempre que el Crédit es destiní a les ñnalitats per les quals es va aprovar el

Pla de Sanejament 2017—2021.

DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Fases d'execució

La gestió dels crédits consignats al pressupost de despeses s'efectuará a través de lºelaboració dels

expedients corresponents, que constar-an de les fases segiíents:

a) Reteneió de credit.

b) Autoritxació de despesa.

e) Disposieió o compromis de la despesa.

d) Ree0neixement i liquidaeió de la despesa.

e) Ordenació del pagament.
f) Pagament de l'obligaeió.

En un sol acto administratiu es poden acumular dues () més de les fases d'execució cnumerades a

l'apa1'tat anterior.

BASE 17:

].

Excepcions a la formació dels expedients de despeses

No caldrá la formació d7un cxpcdient por a les despescs relativos a:

a) Pagament dels havers i altres emoluments del perscnal.
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b) Quotes de la Seguretat Social i altres prestacions socials a cárrec de la Corporació.

c) Tributs.

(1) Les aportacions als organismos autónoms i les aportacions periódiques que es realitzin & les

societats meroantils i ens dependents, en els dos casos, de la eorporació.

e) Despeses consignades als capítols Ill i IX del Pressupost: despeses ñnanceres i passius
iinancers.

1) Les de tracto successiu, una vegada fonnalitzat el corresponent expedient inicial de l'acte () del

contracte de que derivin.

2. En el supósit que qualsevol dels órgans competents por aprovar despeses la dugui a terme prenent
com a base mocions o trámits semblants, preseindint del credit pressupostari oportú, aquests actes

quedaran condicionats a l'cxisténcia de l'esmcntat credit pressupostari.

BASE 18: Propostes de despesa

Quan calgui realitzar una despesa, la unitat administrativa que tingui a cárrec seu la gestió del credit

corresponent formulará una proposta, juntament amb la retenció de credit corresponent,que eontindrá:

a) Una part expositiva, que justiñcará la necessitat de realitzar la despesa, la insuficiencia de

mitjans propis, el seu import dºacord a valors normals de mercat i el régim jurídic aplicable

b) Una part dispositiva o proposta d'acord, en qué es recollirá la natura de la despesa a realitzar,

l”aplicaeió pressupostária, i la quantia corta, o aproximada si no es pogués conéixerexactament.
Es la primera fase de l'expedient.

La proposta de despesa haurá de dur un calendari de reconeixement d'obligacions, del qual es donará

compte al Tresorer, el qual vistos los disponibilitats de tresoreria, podrá proposar posposar lºexpedient.

Les propostes de despesa dels mesos de novembre i desembre, tant en el Pressupost propi, com en els

seus Organismes autónoms, liauran de justificar que no es pot demorar lºexecució de dita despesa a
l'exercici futur, ¡ hauran de tenir el vist i plau de lº0ñcina de Control de la despesamunicipala partir de
3.000 euros (IVA inclós).
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La proposta es trametrá a lntcrvcnció, per a control i tisealització, prcví informe de l'expedient per part
dels Serveis J urídics Municipals, quan sigui preceptiu i superi els limits dels contraetes menors:

Si l'interventor la considera conforme, informará favorablement la proposta.

Altramcnt, es formular-an les objeecions pertinents i es retomará l'expedient & la unitat administrativa

d'origen perque esmeni les deñciéneies detectadºs. En cas de discrepancia per part de l”órgan gestor
s'aplicará el que disposa l'article 216 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mate, reguladora de les

hisendes locals.

BASE 19: Retenció de crédit, fase “RC”

1. "Retenció de crédít”, a efectes d'autorització d'una despesa, és l'acte mitjancant el qual s'expedcix,

respecte del d'una aplicació pressupostária, una certiñcació d'existéncia de credit, por una quantia

determinada, i es produeix alliora, pel mateix import, una reserva pera dita despesa.

2. L'cxisténcia de credit suficient s'liaurá de verificar, en tot cas, al nivel] en que está establerta la

vineulació jurídica de la despesa, de la manera que regula la base 7a.

3. No eseaurá efectuar retenció de credit, independentment de les altres fases) por a aquellos despeses
enumerados als apartats a), b), (1), e) i i) de la base 17.

4. La Inter-venciómunicipal no informará cap proposta de despesa que no disposi del corresponentRC

previ.

BASE 20: Autorització de la despesa, fase "A"

1. Una vegada les propostes tinguin l'informe favorable de la lntervenció municipal, les unitats

administrativos eorrcsponents sotmctran les propostes de despeses a la consideració de l'organ

competent, per a la seva aprovació.
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2. Lºautoritzacióés un acte mitjancant el qual s'acorda la realitzaeió d'unadespesa determinadaper una

quantia ccrta () aproximada. Amb aquesta linalitat es reservará tota o una part d'un credit

pressupostari. L'autoritzacióés la primera fase en el procés d'ordenacióde la despesa, encaraque no

implica relacions amb terccrs externs a la corporació.

3. Es podran tramitar expedients de despesa condicionats amodifieacions pressupostáríes, únicament

fins la fase de autoritzaeió de la despesa (A).

BASE 21: Competéncia per a lºautoritzacíó de la despesa

1. L"autorització de la despcsa correspon:

a) Al Ple de la Corporació: L”aut0rització de les despeses en les maté:ries de les seves

compet'encies (art. 123 dela Llei 7/1985, de 2 dlabri1, reguladora de les bases del régim local).

b) A la Junta de Govern Local:

i) Los autoritzacions de les despescs que siguin superiors a 39.999,99€, IVA exclós, quan
siguin dºobres o superiors a 14.999,99 €, IVA exclos, si són altres despcses.

ii) Les autoritzacions de les contractacions i concessions, inclosos les de carácter plurianual,

adquisicions i venda de patrimoni, i operacions de credit.

C) A1 batle: Lºautoritzacióde les despeses rccollides a l”article 124 de la Llei 7/1985, i la resta que
li atribueixen les lleis.

da Als tinents de baile, Als regidors executius de Govern (per delegació de la Junta de Govem) i

als regidors amb arca delegada: Lºautorització de les despeses per un import inferiora 40.000€,

IVA exclós, quan siguin d”obres o inferiors a 15.000,00€, IVA, exclós, si són altres despeses.
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e) Organismcs Autónoms:

¡) Al Gerent: lºautoritzaeió de les despeses per un import inferior a 40.000 € quan siguin

dºobres ó inferiors a 15.000,00 € si són altres despeses:

¡9 Al Consell Rector: lºautorització quan la despesa sigui superior a 39.999,99€ ¡ inferior a

200.000,00€, [VA exclós; quan siguin d”0bres () superior a 14.999,99 € í inferior a

60.000,00€, IVA cxclós si son altres despeses.

iii) A la Junta de Govern: l'autorització quan la despesa sigui superior & 200.000,00€, IVA

exclós, quan siguin d“obres () superior a 60.000)00€, IVA exclós si són altres despescs, a

proposta del Gerent i que el Consell Rector elevi & la Junta de Govem.

2. L'autoritxació de la despesa haurá de ser comunicada al Departament Financer por a la seva

comptabilització. Per a la comptabilització, l'autorització es girará sempre damunt crédits retinguts.

BASE 22: Compromís () disposició de la despesa, fase "D"

1
. Sobre una autorització es pot acordar la realització de despeses adquirint els compromisospertinents
enfront de tercers. Aquesta fase es coneix amb el nom de "disposició” () "compromisde despeses".

2. La "disposició o compromis" és l'acte mitjaneant el qual s'acorda, després del compliment dels

trámits lcgals estableits, la realització de despeses prévíament autoritzades, per un impor1

cxaetamemdeterminat. La realitxació d'aquest acte té relleváneiajurídica enfront de tercers i vincula

la eorporació ¿¡ la realitzacíó d'una despesa concreta i determinada tant pel que fa a la quantia com a

les condicions d'execucíó.

3. La diferencia negativa que pugui resultar entre la despesa autoritzada (A) i la disposada (D) com a

resultat de les baixos de licitació, será anul—lada de lºautorització i de la rctenció de credit a fi de

deixar lliure aquesta part del credit en el mateix acte dºaprovació de la disposició.
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BASE 23: Competencia per a compromís 0 disposició de la despesa

La disposició de despcscs correspon a lºorgan que tingui atribuida la competencia por la seva

autorització, no obstant correspon a la Junta de Govern local la disposició d'aquelles despcscs
autoritzades pel Ple de l'Ajuntament.

Lºaut0rítzació i la disposició dc despeses, quan ambducs fases siguin simultánies, correspon a l”órgan

que tingui atribuida la competencia per acordar cada una de les fases

El compromís o disposició de la despcsa haurá dºactualitzar el calendari de reconcixemcnt

dºobligacions, csmentat a la Base 18“, del qual es donará compte al Tresorer.

BASE 24: Reconeixement ¡ liquidació de l”obligació, fase "0"

Una vegadaque s'hagi complit la contraprestació,pertoca el reconcixcmcnt i la liquidaciódc l'obligació,

que es pot definir com l'acte mitjancant el qual es declara l'existénciad'un credit exigiblea la corporació
derivat d'una despesa préviament autoritzada i compromesa

En el "reconeixcment" s'admet que cxistcix un deute de la corporació amb un tercer i s”expressa la

conformitat amb el be' 0 servei rebut. En la "liquidació" es quantiñca aquest deute i es redueix a un

import concret.

Les obligacions generados en l"exercici anterior com a conseqíí'encia de compromisos adquirits de

conformitat amb lºordenamentjurídic sempre i quan cxistis credit suficient i disponibleen lºexcrcicide

procedencia cs podran imputar al pressupost vigent.

.,BASE 25: Condicions per al reconeixement de lºobligac10

Dºacord amb lºarticle 59 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, abans del reconeixement de

lºobligació cal acreditar documentalment davant lºórgan competcnt la rcalitzaciódela prestacióo el dret
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del creditor, conformemcnt amb els acords i les circumstáncies que havien autoritzat i compromés la

despesa.

Als documents en que es justifica la realitzaciódela despesa s'han de fer constar, degudament signades
pel cap del servei () el funcionari delegat, les segúents dilig'cncies:

1, Si es tracta de factures () contractes per subministrament dc béns o efectes, "Rcbut el material o

efcctc í conforme".

2. Si es tracta de factures, contractes o certificacions por prestació de serveis "Rcalitzat cl servei

conformement".

3. A les certificacions d'obra:

a) Si la ccniñcació és ordinaria o a compte del saldo de liquidació o complcmcntáría.

b) Que és conseqúéncia de l'acte administratiu de la corporació i está d'acord amb aquest.

c) Que l'ha practicada i expedida el técnic director de l'obra i sota la seva responsabilitat.

d) Si es tracta de ccriiñcació de saldo de liquidació, que 1'obra está cnllcstida,mesurada, valorada ¡

rcbuda scnsc cap objccció.

En vii1ut de Particle 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d”impuls de la factura electrónica í

creació del registre comptable de factures del Sector Públic que establcix que "Les Administracions

Públiques podran exc/cure reglamentáriamem d'aquesta obligació defacmració elecirónica a les

faciures l impar! de les quals sigui defins a 5. 000 euros (IVA inc/(Bs) [ a [es emesespels provei'd0rs als

serveis en l'exierior de les Administracions Públiques fins que aquestesfaciurespuguin salis/er els

requerimenis per a la seva presentació a través del Punt generald'enirada defaciures electróniques,
d 'acord amb la valoració del Ministeri d ']lisenda ¡AdministracionsPúbliques, i els serveis en l'exlerior

disposin dels miijcms ¡ sistemes apropiais per a la seva recepció en diis serveis ", 1”Ajuntamcnt de
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Palma cxclou de lºobligacióde facturació electrónica ales facturesdºimpoxt inferior a 5.000,00€ (IVA
inclós).

BASE 26: Competencia de reconeixement ¡ liquidació de [es obligacions

l. La Junta de Govern: el rcconeixemenl i liquidacions de les obligacions, dels compromisos o

disposicions de despeses legalment contretes de les quals és competent la Junta de Govern.

2. Els tinents de baile, els executius de Govern (per delegació de la Junta de Govem) i els regidors amb

área delegada: el rcconeixement i liquidació de les obligacions dels compromisos o disposicionsde

despcses legalmenl contrates, referides a les partides pressupostáries la gestió de les quals els

correspon (delegat pel batlc. Decret dº0rganítzació dels serveis administratius).

3. Organismos autónoms:

a) El Gerent: El reconeixement í liquidació de les obligacions, dels compromisoso disposicionsde

despeses legalment contretes de les quals són competencia del Gercnt.

b) El Consell Rector: El reconeixemcnt i liquidacions de les obligacions, dels compromisos o

disposicions per a les demós despeses legalmcnl contretes.

BASE 27: Operacionsmixtes

Un mateix acte administratiu podrá abraearmés d'una de les fases (l'cxecució del pressupostde despeses
enumerados & la base 14,

L“acte administratiu que acumuli dues o més fases produirá els mateixos efectos que si les fases

s'haguessin acordat en actes administratius separats
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BASE 28: Acumulació de fases

1… D'acord amb la naturalesa de les despeses i amb els eriteris d'cconomia i agilitat administrativa,

s'aeumularan diverses fases en un sol acte administratiu en els segñents casos:

a) "Autoritzaeió — disposició": aniran unides en un sol acts, les propostcs de les quals, des de

l'inici, es conegui amb preeisió la quantitat que suposaráel servei o subministramenta realitzari

la persona que l'executará. Aquest aete es reflectirá en un sol document anomenat "AD".

b) "Autorització — disposició < reconeixementi liquidació". Es podran acumularaquestes tres fases

en un sol acte administratiu sempre que es conegui no només la quantitat certa que suposará el

servei o subministrament a realitzar i la persona que l'ha executat sinó també que ja s'liagi

executat i es pugui procedir al reconeixement i la liquidació de l'obligació. Comptablement es

reflectirá en un sol document que anomenat "ADO".

2. Per tal que es puguin acumular en un sol acto administratiu aquestes diverses fases d'exeeució de la

despesa ÓS imprescindibleque l'órgan que adopti l'exeeució tingui eompet'encia per acordar totes les

fases que s'incloguin a la relació.

BASE 29: Reconeixement extrajudicial dels crédits

Correspon al Ple de la Corporació el reconeixemcnt extrajudicial dels credits.

Es tramitará proposta de reconeixement extrajudicial de credits quan s'hagin de rcconéixerobligacions

cotresponents a factures de lºexereici corrent i no sºlia seguit el procediment legalment establext en

materia de contraetació () bé quan es tracti de reeenéixer obligacions corresponents a factures de

lºexereici o exercicis anteriors que no es varen aprovar en aquells exereieis permancade credit o perno

haver seguit el procediment legalment establert amb materia de contractació.

Lºexpedient pel reconeixement de lºobligació haurá de contenir, com & mínim, els segúents documents:
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a) Membriajustificativa subscrita pel tecnic responsable del servei i conformada pel responsable
del programa pressupostarl corresponent, sobre els segúcnts extrcms, com a mínim:

Explicació de la necessitat de la despesa efectuada.

Data o període de realització.

Import de la prestació realitzada.

Justificació que les unitats utilitzades són les estrictament necessáries per a l'execució de

la prestaeió ¡ que els preus aplicats són conectes i adequats al mercat e es centenen en

quadres de preus aprovats.
Justificació que no existcix impediment o limitació alguna per a la imputació de la

despcsa al pressupost de l'cxcrciei current, en relació amb les rcstants necessitats i

atencions de l'aplicació durant tot l'any en curs. En el cas que no existeixi credit adequat
i suficient en aquest Pressupost, sºhaurá de tramitar la modificació de credit necessária.

b) Factura detallada () document acreditatiu degudament conformat pels responsables del servei i,
si escau, ccrtiñcació d'obra.

e) Informe de la lntervenció municipal.

En qualsevol cas es tracta dºobres realitxades7 serveis efectivamcnt prestats o subministraments lliurats

a 1”Administració en que procedeix la seva aprovació per tal d“evitar—ne l7cnriquiment injust.

Lºaprovació dels reconeixements extrajudicials de crédits de no eximeix de lºexigéneia de

responsabilitat patrimonial quan sigui escaient.

BASE 30: Ordenació del pagament, fase "P"

“L'ordenació del pagament” és l'actc mitjaneant el qual lºordenador de pagaments, basant—sc en una

obligació rcconeguda i liquidada, expcdcix lºordre de pagament contra la Tresoreria de la corporació.
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En el sistema comptable vigent de lºAjuntament de Palma i dels seus organismes autónoms, aquesta
fase de gestió de la despesa es denomina “P”. L'ordenació del pagament no en suposa la realització.

No es poden expedir ordres de pagament sense que préviament sºliagi acreditat documentalmentdavant

l'órgan eompetent per reeon'eixer—ne les obligacions la realització de la prestació o el dret del creditor,

de conformitat amb les resolucions aprovatóries de lºautorització ¡ compromis de despcsa. L”úniea

excepció a aquesta norma la constitueixen els pagaments a justificar i les bestretes fixes de caixa.

BASE 31: Competencia per a ordenació del pagament

Lºordenació dels pagaments7 per a l'abonament de despeses aprovades préviament, correspon
exclusivament al regidor de lºÁrea dºl—Economía, Hisenda i lnnovació, per delegació del batle.

L'ordcnació de pagaments als organismes autónoms l'ha d'cxercir l'órgan que, segons els estatuts, la

tingui atribuida. En defecto de previsió dels estatuts lºordcnació dels pagaments correspon al/la gerent.

BASE 32: Relacions d*ordres de pagament

Una vegada hagi estat reconeguda i liquidada una obligaeíó, sºha dºexpedir la corresponent ordre de

pagamcnt

L'ordenació de pagaments s'efeetuará amb carácter general basant—se en les relacions d'ordre de

pagament que elabora comptabilitat7 tenint en compte la necessária prioritat de les despeses de personal
i obligacions reconegudes en exercicis anteriors.

L'expedició de les ordres de pagament s'ha d'acomodar, d'acord amb els lluxos de tresoreria, al pla de

disposició de fons de la tresoreria, que estableixi el regidor de l"Area d”Economia,Hisendai lnnovació

() per l”órgan competent facultat expressament en el cas d"organismes autónoms, que, en tot cas, ha de

recollir la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.
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Les relacions d'ordres de pagament, proposades per el/la cap de secció de comptabilitat, ordenada pel

regidor de 1'Área dºEconomia, Hisenda i Innovació i fiscalitzat per l'interventor, recolliram per a

cadascunade les obligacions que hi cstiguin inclosos, els imports integres, descomptes a aplicar, liquid

a abonar, identificació del creditor, compte on s'hagi d'efectuar lºingrés i aplicació o aplicacions

pressupostáries on s'hagin d'imputar los operacions.

No obstant el que s'ha dit, l'ordenació del pagamcnt es podrá fer individualment respecte d'obligacions

cspeciñques i concretes.

Les relacions dºordre de pagament en els organismes autónoms seran proposades por qui tingui

encomanada la comptabilitat.

BASE 33: Tramitació dels contractes menors

L Son contractes menors, els contraetes dºobres de quantia inferior a 40.000 euros (IVA exclós), i els

rcstants contractcs de quantia inferior a 15.000 euros (IVA exclós).

2. Els contractcs menors es tramitaran dºaeord amb la lnstrucció sobre els contractes menors a

lºAjuntament de Palma i els seus organismos autónoms, aprovada per la Junta de Govern

3. Els contractes menors es podran adjudicar pel procediment d'adjudicació directa.

4. Els contractes menors no podran tenir una duració superior al any ni ser objecte de prórroga.

5. Dºacord amb l'art 131.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), els contractcs
menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'0brari que compti
amb lºhabilitació professional necessária per a realitzar la prestació, sempre complint amb les

nonnes establertes a lºarticle 1 18 dºaquesta Llei.

Por marica de personalitat jurídica, en cap cas, les comunitats de béns no poden ser adjudicataris de

contractes (art. 65 LCSP). S"entendráacreditada la capacitat dºobrar de lºempresari o professional
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amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan aquesta reuneixi i contengui les dades i

rcquisits establerts en la normativa que regula el deure d“expediri lliurar factura, i en tot cas si es

tracta de contractes de subministrament inferiors a 3.000,00 €. Lºentitat podrá requerir, en qualsevol

moment, al contractísta que acrediti la seva capacitat. Ha de trobar—se al current de les obligacions

tributáries i amb la Seguretat Social.

Lºobjeetcdel contracte no es pot fraccionaramb la finalitat de disminuir la seva quantiai així eludir

els rcquisits de publicitat o els referits al procediment d'adjudieaeió que corresponguin (art. 99.2

LCSP i 72.4 RGC).

En els contractes menors que es tramítin mitjaneant adjudicació directa sºexigirá com a mínim, la

segíjent documentació:

a) Mcmóriajustificativa pel cap de departament, director o coordinadorresponsabledela despesa,
dcfmint lºobjccte del contracte i justificant la seva necessitat. En el cas de eontractes de seweis,

a més, sºhaurá de justificar la falta de mitjans técnics i humans propis per & dur—los a terme.

b) Dita mcmória haurá de fer al— lusió a l”aplicació pressupostaria amb eán'ec a la qual sºabonaráel

preu.

e) Per les despeses per un import igual o superior a 3.000,00 € (IVA lnelós), un mínim de tres

ofertes d”cmprcses capacitades. A lºexpedient liaurá de quedar acreditat la justiñcació

documental de les ofertes. La impossibilitat de tenir un mínim de tres ofertes haurá de quedar

suficientment justificada en l”expedient.

d) Informe aereditatiu sobre les segúents qiíestions:

— Que el preu del contracte s'adequa als preus del mercat i que lºimportés suñcient per fer

front a les obligacions que es puguin derivar del contracte durant tot lºexercici

pressupostari
— Que no s”ha alterat el preu del contracte per evitar l”aplicaeió de les regles generals de

contraetaeió.
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— Que el contractista no ha subscrit contractesmenors pel mateixobjecte que individual o

conjuntament superin les xifres que consta a lºapaitat primer dºaquesta base.

6) En els contractes dºobra:

- Pressupost confonnat pel tecnic corresponent, i projecte, quan nonnes específiquesaixí

lio requereixin.
— Informe que aerediti que el projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser

lliurada a lºús general o al servei corresponent i, per tant, no hi ha fraccionament de

lºobjecte del contracte.

t) Hauran de ser objecte dºautorització per part del regidor dºliisenda lºencáirec extern de tots

aquells contractcs i/o serveis que tinguin per objectc:
— la consultoria i assisténcia en general;
— lºassessoramcnt;
— la investigació;
— la realització d“enquestes, presa de dades i altres serveis an'alegs
— el estudi i elaboració d”informes, estudis, plans7 avantprojectes, projectes de carácter

tecnic, organitzatiu, económic o social;

- l”cstudi i assistóncia en la redacció de projectes, avantprojeetes, modificació dºuns i

altres així com, la direcció, supervisió i control de l”execució i manteniment, dºobres e

instal-lacions i de la implantació de sistemes organitzatius
— i qualsevol altra prestació directa o indirectament relacionada amb les anteriors i en les

que també predominin les de carácter intellectual, en particular els contractes que
lºAdministració celebri amb professionals en funció de la seva titulació académica

La sol- lieitud d”autorització,haurá d"anar acompanyada d"una memoria en la qual es

determinaran les necessitats que es pretenguin cobrirmitjaneantel contracte projectat i lamanca
de mitjans tócnics i humans propis per a executar-lo. Dita memoria haurade fer el lusió al credit

pressupostari o al programa 0 rúbrica contable amb cárrec a la que sºabonará el preu.
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Préviament a l'inici de qualsevol despesamenor es tramitará document de Retenció de credit (RC)

com & operació previa. En determinats casos la RC es podrá realitzar per una estimació global dels

eontractes menors del mateix tipus que es preveuen fer en un període determinat de temps

L'adjudicació definitiva dels contractes menors es realitzará mitjaneant decret de l”Órgan de

contractació7 segons aquestes bases d'exeeució, motivant-se l'eleeeió de l“'adjudieatari i juntament

un cettiticat emés pel cap de departament, director o coordinador responsable de la despesa
aereditatiu de que la tramitaeió del contracte menor eompleix amb les bases 18 i 33.6 i 33.7.

Será neecssari incorporar en lºexpedient que es tramiti la corresponent factura, conformadapel
tecnic responsable.

No será necessari, pero si reeomanable, la fonnalització del contracte per escrit, ni tampoc el

compliment del contingut mínim dels contractes, establert en la Llei de Contraetes del Sector

Públic. Aquesta excepció no sºaplicará a aquells contraetes en qué, per la seva complexitat ()

quantia es faci necessária la formalització i constancia per escrit dels pactos i condicions.

DELS PAGAMENTS

BASE 34: Realització del pagament

La fase “R” s'estableix com a fase final dela gestió de la despesa que acredita la realitxació matetial del

pagament i deixa constancia de l'cntitat bancaria, de la data i del mitjá utilitzat per fer-lo efeetíu.

La Tresorcria no podrá fer cap pagament, ni tan sols en concepto de formalització d'operacions de

tresoreria, sense l'oportúmanamento relacions dºordrede pagamentsacordat per l'ordenadori fiscalitzat

per l'interventor.
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BASE 35: Mitjans materials de pagament

1. Mitjans de pagamcnt de la Corporació:

&) Transferencia

Tots els pagaments de la corporacíó es realitzaran mitjaneant transferenciabancária que será el

sistema usual i normal de pagaments a tercers per qualsevol concepto, essent les despeses a
eárrec dels perceptors. Estan autoritzades les persones titulars dels segúents cárrecs:

Grup l : batle o regidor dºl-lisenda.

Grup 2: interventor () funcionari/¿iria d”lnterveneió que el substitucixi.

Grup 3: tresorer 0 funcionari/¿aria de Tresoreria que el substitueixi ¿

Les transferéneies seran autoritzades com a mínim per dues firmes corresponents a grups

diferents.

b) Taló nominatiu

Circumstancialment, com &mitjá de pagament extraordinari, es podran expedir xecs bancaris o

talons nominatius a favor del perceptor que correspongui segons lºacord d5aprovació de la

despesa Els talons seran autoritzats amb la signatura de l'interventor, del tresoreri l”ordre que
lºautoritzi. Queda prohibida la utilització de talons al portador.

2. Mitjans de pagament dels organismes autónoms:

a) Transferencia

Tots els pagaments en els organismes autónoms es realitzaran mitjaneant transferencia bancáiia

que será el sistema usual i normal de pagaments a terccrs per qualsevol concepte, essent les

despeses a cárrec dels perceptors. Les transfer'encies seran autoritzades amb la signatura el de

lºinterventor o funcionari en qui delegi, del tresorer () funcionari en qui delegui i la relació

dºordre de pagament expedida per lºórgan previst en els seus estatut i a manca de provisió

estatutária per el/la gerent. Quan no sigui possible la delegació en un funcionari, es podrá

delegar en un altre tipus de personal que depengui del organisme autónom.
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b) Taló nominatiu

Circumstaneialment, com amitjá de pagament extraordinari, es podran expedir xees banearis o

talons nominatius a favor del perceptor que eon-espongui segons lºacord d”aprovaeió de la

despesa Els talons seran autoritzats amb la signatura de lºinterventor o funcionari en qui delegi,

del tresorer o funcionari en qui delegui i la relació d'ordre de pagament expedida per l'órgan

previst en els seus estatut i a manca de provisió estatutária per el/la gerent.

Les persones amb dret a rebre fons municipals han d'indiear a les seves sol—licituds, faetures o

ccttiftmcions, banc, agencia o sucursal í número de llibreta o compte con'ent a nom seu, on s'hagin de

transferir les quantitats a pereebre, utilitzant l'imprés que per a tal fi proporcionará la Tresoreria

municipal.

BASE 36: Exigéncia comuna 3 tota classe de pagaments

Tots els pagaments es realitzaran a través de la Tresoreria municipal, utilitzant els mitjans ressenyats a
la base anterior.

El tresorer/a será responsable si es realitzen pagaments sense fer les retencions a compte de l'impost
sobre la renda de les persones tisíques i de capital o qualsevol altre tríbut exigit per la legislaeió vigent.

Els perceptors de fons municipals s'hauran d'acreditar exhibint el document nacional d'identítat. Si no
saben signar 0 n'estan impossibilitats s'imprimirá la seva empremta al document () es demanará la

signatura de dos testimonis.

Els ereditors poden percebre els seus crédits mitjaneant tereeres persones. En aquest cas, el tresorer

exigirá poder o autorització per a aquest fi, validat, si escau, pel secretari del Ple.

Els qui actui'n com ¿¡ representants d'heréneícs acreditaran, amb la documentació respectiva, que tenen

prou autorització dels titulars d'aquelles, Respecte d'incapaeitals í menors, s'entendran amb els

representants legals.
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BASE 37: Justificació de pagaments

l. Per autoritzarun manament s'exigirá la factura original sense “lºlie rebut”pero garantida pel segell o

la firma de la casa subministradora. El tresorer exigirá “lºhc rebut" a la factura o al lliurament, i si

paga fora de la localitat amb els justiñcants de recepció que envii'n les cases respectives. S'admet

com a justificant de pagament el resguard de la transferencia bancária individual o la relació

apo¡tada per l'entitat ñnaneera que els tramita.

2. Pagaments a eol-leotius. Quan el pagament s'hagi de realitzar a diverses persones pel mateix

concepte ¡ amb cán'ec a una única aplicació pressupostária, el ncgociat corresponent confeccionará

una relació on s'indiqui el nom dels perceptors, DNI, domicili, concepto i dades bancáries per a

transferencia, la qual es trametrá a la Secció de Comptabilitat que confeccionará un manament de

l'import del qual es fará cárrec el tresorcr que satisfará individualment els imports respectius.

Servirá com a justificant el resguard de transferencia bancária.

3. En cap cas no es pagaran quantitats amb cópies simples de factures, documents 0 justiñcants de

pagament.

BASE 38: Ordres de pagaments a justificar

D'acord amb l'article ¡90 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, i l'article 69 del Reial decret

SGO/1990, es lliuraran i consignaran com a pagaments & justificar los quantitats que s'hagin de satisfer

por a l'exeeució de serveis els eomprovants dels quals no es puguin obtenir en el moment de fer els

pagaments.

Els fons lliurats a justificar sºlian de posar a disposició de la persona autoritzada en un compte eorrent

baneari obert per aquesta finalitat, els quals tindran la naturalesa de comptes restringits de pagaments.
El compte eorrent esmentat es únie per a tots els fons “a Justificar" lliurats a un mateix funcionari ¡

estará obert a nom de "Ajuntament de Palma. Centre 0 Servei de XXXX. Fons a Justilicar.
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Amb carácter excepcional, el Regidor dºArea d"Economia, l—lisenda i lnnovació podrá autoritzar el

lliurament de fons "a justificar" sense que sigui necessari situar—los als comptes corrents restringits,

previ informe de la lntervcnció

Per a satísfcr les obligacions corresponents es fara mitjaneant transferéncia bancaria contra les

disponibilitats del compte corrent. Excepcionalment, com & mitjá de pagamcnt extraordinarb es podran

lliurar talons nominatius, fimiats pel funcionari autoritzat.

La justificació de l”aplicació dels fons rebuts sºlia de fer dins el termini de tres mesos com a máxim, i,

en qualsevol cas, s'han de justificar abans que acabi l'excrcici pressupostarh davant la lntervenció dela

corporació, adjuntant—hi les factures i els documents auténtics que justifiquin la sortida de fons. Els

comptes, previ informede la lntcrvenció, se sotmetran al Regidor d”Economia, Hisendai lnnevació per
a l'apr0vació. Si els comptes esmentats no es reten dins els terminis establerts, es procedirá a instruir

immediatament un expedient d'abast de fons contra la persona que havia percebut les quantitats a

justificar, conformement al que disposa amb aquest efecte la Llei general pressupostária.

Els fons no disposats a la ti de l'cxcrcici s'liauran de reintegrar en el compte corrent general de la

Corporació abans de dia 31 de desembre. En qualsevol cas, queda prohibit pagar durant l'cxercici

mitjaneant ordres de pagamcnt "a Justificar”, despcscs corresponents a exereicis anteriors.

No s'expcdirannoves ordres de pagament "a Justilicar" amb cárrec a conceptcs pressupostaris respecte
dels quals els perceptors tinguin fons pendents de justificar.

Lºautoritzacióde despeses a justificar en els organismes autónoms s'aut0ritzará d'acord amb el previst

en els seus estatuts i amanca de regulació seran autorítxades per el/la Gerentd”acord amb el disposalen

aquesta base.

BASE 39: Bestretes de caixa fixa

D'acord amb els aiticles 190.3 del Reial decret chislatiu 2/2004 de 5 de mare, i 73 del Reial decret
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SOC/1990, les bcstretes de caixa fixa son provisions de fons de carácter no pressupostari i permanent,
fetos a funcionaris autoritzats per poder satisfer atcneions corrents de tipus periódic o repetitiu.

Per Decret del Regidor de lºArca d'Economia, Hisenda i lnnovació, amb informe previ de la

lntervenció, es detenninaran els funcionaris dependents de l“Ajuntament de Palma autoritzats per a

gestionar els fons de les bcstretes de caixa titxa.

Les bestrctcs de caixa fixa s'utilitzaran únicament per satisfer despeses de Capítol 2 "Despesescorrents

en bens i Serveis", i es constituiranper Decret del Regidor de lºArea dºEconomia, Hisenda i Innovació,

previa petició motivada dels funcionaris autoritzats.

Els fons lliurats d'aquesta manera es registraran com un moviment intern de 'l"resorcria; dos de la

tresoreria operativa a la tresoreria restringida de pagaments, de la qual el caixer o habilitat fará els

pagaments amb la seva única finna als creditors finals. Queda absolutament prohibida la utilització

personal d'aquests fons. Lºhabilitat será exclusivament la persona autoritzada per rebre el fons.

Per cada bestreta de caixa fixa aprovada per el Regidor de l“Área dºEconomia, Hisenda i Innovació, la

persona autoritzada sol- licitará a la tresoreria d'aquestAjuntament l'obenura d'un compte eorrent a una

entitat financcra autoritzada, el qual tindra la naturalesa de compte restringit de pagaments, d'acord amb

l'article 197 del Real Decret chislatiu 2/2004, de 5 de mare. Aquest compte corrent estará obert a nom
de —Ajuntament de Palma. Centre 0 servei de XXXX Bestrcta de caixa ñxa—.

Les ordres de pagament de reposició de fons s'han d'aplicar a les aplicacions pressupostáries a que

eon'esponguin les quantitats justiñeades, que no poden depassar l'import de les ditcs justificacions.

Els perceptors de bestretes de caixa fixa duran la comptabilitat de les quantitats rebudes mitjaneant un

llibre de comptes coments per deurc i haver, en que s'anotaran les cntrades i les smtidesjustificades amb

les factures con'esponents. Aquest llibre de comptes corrents ha dºcstar actualitzat en tot moment.

Els perceptors han de retre comptes justificats de les bestrctes dc caixa ñxa rebudes davant la

lntervenció, adjuntant la comptabilitat i els justiñcants originals dels pagaments efectuats. Aquests
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comptes s'han de retre, com a máxim, dins el termini de tres mesos comptats des del lliurament dels

avancaments i7 en tot cas, abans del 15 de desembre de l'exercici en que foren lliurats.

Tothora, el batle o president, l'intcrvcntori el tresorer, () una persona en qui deleguin, podran revisar la

comptabilitat de les bestrctes de caixa fixa i comprovar que els saldos no disposats són als llocs

autoritzats.

Amb la finalitat d'evitar que a l'hora d'aplicar al pressupost les despeses fetes s'ultrapassi el credit

disponible al nivell de la vinculació jurídica que eon“espongui, al moment d'autoritzar la bestreta de

caixa fixa es fará una reteneió de credit a cada una de les aplicacions afectadcs, per la quantitat resultant

de distribuir proporcionalment entre elles l'ímport de la bestreta concedida. Aquesta rctenció de credit

s'haurá de mantenir al llarg de l'cxcrcici mentre no s'acordi la cancel lació de la bestreta de caixa lixa.

DELS CONVENIS 1 LES SUBVENCIONS

BASE 40: Subvencions concedides

a) Els perceptors de subvencions, ja siguin de c0n'ent () de capital, concedides amb cán'ee al

pressupost propi de la corporació 0 amb cárrec al dels organismes autónoms, estan obligats a

presentar, abans de l'ordcnació del pagament, deelaració responsable dºestar al eorrent de les

obligacions lisca1s amb ¡”Ajuntament i de no trobar—se sotmcsos el cap procediment de

reintegrament de subvencions públiques () cap procediment sancionador.

b) Dºacord amb l”article 7 de l'0rdenanca general reguladora dela concessió de subvencions, el

órgans municipals competents per a la conccssió de les matcixcs són:

i) La Batlia respecte de les subvencions de concessió directa prevista a l'article 19 dlaquesta
Ordenan a: les nominatives incloses al Pressu ost muniei al, les im osados er normes9 lº p
amb rang legal i les excepcionals, dins el limits prevists por a aquestes al Pressupost.
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ii) Els regidors titulars d"árees i els rcgidors d'árees delegados, quan la convocatoria de

subvenció sigui igual o inferior a 17.999,99 €.

iii) La Junta de Govern de Palma si se superen els limits de despcscs asscnyalats a l7apai1at
anterior.

0) En el cas d”organismesautónoms, els órgans competents per a la convocatoria i concessió de

[es subvencions són:

i) El gcrcnt, l'autorització de convocatoria de subvenció igual o inferior a 17.999,99 € i la seva

concessió.

ii) El Consell Rector: l'autorització de convocatoria de subvenció quan sigui superior a

17999,99 i inferior a 60.000,00€, i la seva concessió.

iii) La Junta de Govern: l'autorització i concessió quan la despcsadela convocatóriasigui igual
o superior a 60.000,00€. En aquest cas, lºautorització i conccssió será promoguda pel

Consell Rector o organ cquivalenb a proposta del geront, por a la seva aprovació por Junta

de Govern.

Tota la tramitació de les subvencionsmunicipals es fará mitjancant cl módul de subvencions deAytos -

Sicalwin.

BASE 41: Compensació deutes a beneficiaris de subvencions concedidos

Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament, com a conseqiíéncia d'un deute, vencut7 liquidat ¡

exigible, el regidor de lºArca dºEconomia, Hiscnda i Innovació podrá acordar la compensació.

Quan el bcneñciari sigui deutor de qualsevol organismo autónom, com a conseqú'encia d'un deme,

vcncut, liquidat ¡ exigible, el gcrent de lºorganismc autónom podrá acordar la compensació.
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BASE 42: Justificació ¡ pagament de subvencions concedidos

l. Lºelccció entre les ofertes presentados, que s”han dºaportar en la justificació, si s”escau7 en la

sol-licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d”eficiéncia i economia, ¡ sºhan de

justificar cxpressament en una memoria l”elecció quan no recai gui en la propostamés avantatjosa“.

Els perceptors o beneficiaris de les subvencions han de justificar les despeses i inversions amb

factures, contractcs, compromisos ferms o document similar, abans de procedir a l'ordenació del

pagament corresponent, d'acord amb lºart.30 de la Llei 38/2003 general de subvencions i altra

normativa que la desplega.

En el cas de pagament anticipat dins un termini no superior a tres mesos, caldrá aportar documents

originals o fotocópies autoritzades que justiiiquin que les despeses i inversions s'han realitzat i s'han

destinat als fins per als quals s'havia concedit.

Per a la justificació cs tendra en compte l”a1t.31.3 dela Llei 38/2003 General de Subvencions,on es

requereix que quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establcrtes en la Llei

de Contractesdel Sector Públicpel contracte menor, el beneliciariha de sol— licitarcom amínim tres

ofertes de diferents proveid0rs, amb carácter prcvi a la contracció del compromis per a la prestació
del servei o el lliurament del be, llevat que per les característiques especials de les despescs

subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient dºentitats que el subministrin o el

prestín, o llevat que la despesa sºhagi efectuat abans de la sol-licitud de la subvenció.

L'cleeció entre les ofertes presentarles,que hauran d'aportar—sc en la justiiicació, o, si escau, en la

sol- licitud de subvenció, es realitzará conforme a criteris d'eticiéncia ¡ economia, havent de

justificar—seexpressament en una memoria l'elecció quan no recaiguienlapropostaeconómicamés

avantatjosa”.

Les bases especii'iques de concessió de subvencions, no podran determinar en cap cas que a les

justificacions de subvencions el silenci administratiu se entendrá com a positiu, per tant l”órgan
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competent per a determinar la justificació liaurá de comunicar sempre la correcta o incorrecta

justificació de la subvenció al bencficiari.

4. Com a norma general el pagamont de les subvencions será postpagable.

Excepcionalment, i sempre degudament justificat, les bases 0 el conveni que regulin la subvenció

podran determinar un pcrcentatge o quantia a pagar abans de la ñnalitzacióde l”actuaeió subvencionada

o el pagament fraccionat de la subvenció, en els casos de projectes en materia de serveis socials,

cultura, sanitat, cooperació internacional o acció sociosanitaria, en que els beneficiarís siguin entitats

sense ánim de lucre, i també en les subvencions a entitats que no disposin de recursos suñeients per
linancar transitóriament l"execueió de lºactivitat subvencionada, circumstáncía que sºliaurá d'acreditar

davant lºórgan gestor de la subvenció. Aquest pagament será com a máxim del 75%, amb excepció de

les bestrctes a favor d'entítats que fomiin part del tercer sector social, que podran obtenir fins el 100 %

dc l'import de la subvenció.

Si per l”cticiéncia i bon funcionament del servei () obra subvencionadasigui imprescindibleel pagament

anticipatdel total dela subvenció, es podrá recollir l"esmenlada círcumstancia en les bases 0 el conveni

regulador. L“órgan gestor haurá de proposar l'inter'espúblic de l”actuació subvencionada i tan l”interós

públic com el pagament antieipat del 100% de la subvencíó haurá de ser aprovatper la Junta de Govern.

La Junta de Govern, o órgan eompelent, en aprovar les bases 0 convenis que regulen la subvenció, liauréi

dºaprovar expressament la forma de pagament quan el criteri no sigui el de postpagable.

BASE 43: Conseqíiéncies incompliments

L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors i de la legislació aplicable, donará lloc ¿¡ la

devolució de les quantitats percebudes, que es podran recuperar aplicant el procediment de

constrenyiment i inhabilitant el perceptor per rebre noves quantitats per aquests conceptos. Tot aixo,

sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que hi pogue's haver d'ordre penal, civil o

administratiu.
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BASE 44: Subvencions a sol-licitar

Tam en la sollicitud de subvencions com en la seva concessió s'haurá d'informar adequadament el

Depzntament Financer, per poder fer un conecte seguiment i comptabilització.

Per a les subvencions financades amb fons de la Unió Europea es prestará especial atenció a la

necessitat d'un pressupost í comptabilital individualitzada.

Por la sol- licitud de subvencions íinancadcs amb fons de la Unió Europea, será necessária l'autorit7pació

de l"0ñcína de Fons Eurepeus i Subvencions. Subsidiáriament, aquesta autorització será cxcrcida pel

director/a financer/a.

Per dita autorítlació es valorará, entre altres aspectes, la importancia del projecteper a la ciutat, les fons

de tinancamcnt, disponibilitais de trcsoreria, la disponibilitai de mitjans técnics i humansper & dur—ho a

tennc i per a dur—nc el control i les tasques administratives.

La sol'licitud de subvencions de la Unió Europea haurá de ser aprovada per Junta de Govern.

BASE 45: Subvencions concedides. Altres consideracions

En el cas que la subvenció finanei un percentatge superior al 80% del cost de l'aetuació a subvencionar,

la convocatória haurá de ser informada per la directora linancera.

Pel que fa al procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament en els pressuposts

a les que fa referencia l'article 12.a de l'0rdcnancaGeneral reguladora dela concessió de subvencions
de 1”Ajuntament de Palma ,

i en virtut del previst lºaiticle 65 RLGS:

la Als efectes dºalló que disposa lºarticle 22.2 a) de la Llei General de Subvenciens (LGS), són

subvencions previstos nominativament en els Pressupostos Generales de les Entitats Locals,
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aquellos en qué el seu objecte, dotaeió pressupostária i beneficiari apareguin determinats

expressament en l"estat de despeses del pressupost (veure annex a aquestes Bases).

2. Tant a lºAjuntament com als seus organismos públics vinculats o dependents, será d”aplieació a
dites subvencions, en defeete de nonnativa especifica que reguli la seva concessió, alló previst en la

LGS i en el seu Reglament (RLGS), en la Llei de subvencions de la comunitat autónoma en tot alló

que sigui d”aplieació, i lº0rdenanca General reguladora de la conccssió de subvencions de

lºAjuntament de Palma.

3. El procediment per a la concessió d"aquestes subvencions sºiniciará d'oñci pel centre gestor del

credit pressupostari al qual sºimputa la subvenció, o a instancia de l”interessat, i terminará amb la

resolució de concessió o el conveni

En qualsevol dels supósíts previstos en aquest apartat, l"acte de conecssió () el conveni tindrá el carácter
de bases reguladores de la concessió als efectes dºalló que disposa la LGS i lº0rdenanea municipal.

La resolució o, en el seu cas, el conveni haurá dºincloure els segúents extrems:

a) Determinació de l”objccte de la subveneíó i dels seus beneficiaris, dºacord amb l"assignaeió

pressupostária. Sºhauran de motivar les raons de singulan'tat que impossibilitenla concurrencia,
així com la finalitat o utilital pública que es persegueix.

b) Crédit pressupostari al qual sºimputa la despesa i quantia de la subvenció, individualilzada,en el

seu cas, per a cada beneficiari si fossin var-is.

e) Compatibilitat o íneompatibilitat amb altres subvenciones, ajudes, ingressos o recursos per a la

mateixa linalitat, proeedents d'altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, dela
Unió Europea o dºorganismes internacionals.
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d) Terminis í f01ma de pagament de la subvenció, possibilitat d”efectuar pagaments anticipats i

abonaments a compte, així com el régim de garantías que, en el seu cas, haurien dºaportar els

beneficiari s.

e) Tennini ¡ forma de justiñcació por part del beneñcíari del complimentde la finalitat per a la que
es va concedir la subvenció i de l'aplícació dels fons percebuts.

44 No tindran la consideració de subvencions les transferéncies realitzades entre l”Ajuntament de

Palma i els seus organismes ¡' entitats dependents, així com les transferéneies realitzades a altres

Administracions Públiques en virtut de eonvenis que tinguin per objecte finanear activitats en que
sºostentin competéncies compañides, les quals es regiran pel seu régim específic.

BASE 46: Convenis

Será necessari informe preeeptiude l'Area dºHisenda (OCD Municipal) per a la subscripció de convenis

amb entitats públiques ¡ privades.

ALTRES DESPESES

BASE 47: Sortida de material ¡ efectes dels magatzems

Totes les comandes d'efectcs 0 material dels magatzems de la corporació es faran mitjaneant un val,

autoritzat pel regidor delegat, el cap del servei () un funcionari delegat. Sense aquest requisit no seran

válídes…
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BASE 48: Procediment per la dotació de llocs de treball ¡ m0diñcacions

pressupostáries ¡ de plantilla

l_ D”acord amb l”article 126.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d abril, la plantilla de

lºAjuntament de Palma es podrá ampliar en els supósits segiícnts:

a) Quan lºincrement de la despesa quedi compensada amb la reducció dºaltres unitats o

capítols de despeses corrents no ampliables, en termes de cómput per any natural (12 mesos).

b) Sempre que l'increment de les dotacions sigui conseqiiéncia de lºcstablimento ampliacióde

serveis de carácter obligatori que resultin imposats per disposicions legals.

2. La Regidoria de 1'Área interessada sol—lieitará a lºarea responsable de Funció Pública i la dotació

dels llocs de treball, préviament creais a la Relació de Llocs de Treball. La sol- licitud justificará la

necessitat de la dotació, el complíment dels principis de racionalitat, economia i efici'encia, i la

impossibilitat dºajomar-ho al posterior exercici pressupostari. La iniciativa també podrá ser

directament de Finca responsable de Funció Pública.

3. L'área responsable de Funció Pública emetrá infonne preceptiu sobre el cost efectiu de les dotacions

proposades, les aplicacions pressupostáries afectados i es manifestará sobre la seva conformitat.

4. Registre de Personal acreditará la situació dels llocs als efectes de determinar la possibilitat o no de

la dotació i les retribucions dels llocs.

5. El Departament Financer emetrá informe i elevará proposta de resolució al regidor de 1”Área

dºHisenda, o eventualment, proposta dºacord per elevar al Ple. La proposta de resolució o diacord,

en únic acte administratiu, es pronunciaran sobre:

a) La modificació pressupostária que correspongui.

b) La dotació dels llocs de treball.

o) La modificació de la plantilla municipal pressupostária.

47/61



9.

10.

.;á?_

Ajuntament de Palma

En el cas de que la dotació dels llocs de treball exigeixi modificació pressupostária de la

competencia del Ple, el mateix acord plenari rcsoldrá sobre la modificació de la plantilla

pressupostária

En el cas de que la dotació dels llocs de treball es rcsolgui amb modificació pressupostária

competencia del regidor de regidor de l”Área d'Hisenda, () no requereixin modificar els credits,

sºaprovará la dotació dels llocs i sºautoritzará l”actualització de la plantilla pressupostária a la

mateixa resolució. Trimestralment es donará compte al Ple de les modificacions de Plantilla.

En el cas del organismosautónoms el procediment de dotació sera inicial pel gerent, el qual remetrá

la sol-licitud del punt l i informe adjunt sobre el cost cfectiu de les dotacions proposades i les

aplicacions pressupostáries afectades, a més de lºacrcditació de la situació dels llocs als efectes de

determinar la possibilitat o no de la dotació i les retribucions dels llocs, al Departament Financerper
actuar conforme al punt 4. Lºacord sºadoptará per Ple () pel Regidor de lºÁrea dºHisenda.

En el cas de que sigui necessária una dotació dºun lloc de treball lligada a la desdotació dºun altre, a

causa del moviment de personal titular del mateix lloc pero expansionsdiferents, no sºentendrácom

una modificació de plantilla i canvi de dotació pressupostária a efectes dºaquesta base dlexecució.

Aquests casos no modifiquen el document de plantilla aprovat pel Ple ni els credits pressupostaris

en vigor.

Quan es presentin aquests casos lºArea responsable de Funció Públicahaurá de sol— licitar al registre

de Personal lºacreditació cscaicnt i els canvis oportuns en dit Registre.

En el cas de que sigui necessária una dotació d'un lloc de treball lligada a la desdotació d'un altre a

causa del moviment de personal de policia local entre llocs Similars pero d'unitats diferents (per

exemple por canvi de desti) se seguirá alli) indicat en els punts 3, 4 i 54 En el cas que lºinforme del

Departament Financer sigui favorable, i sempre que no impliqui modificació pressupostária, el

Registre de Personal procedirá a realitzar els apunts sol- licitats,
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BASE 49: Triennis o augments graduals

Els drets dels funcionaris per tricnnis o augments graduals es meritaran a partir de la data en que

escaigui reglamentáriament.

BASE 50: lndemnització per raó del servei

Les dietes dels membres de la Corporació i del personal municipal i dels organismesautónoms sºabonen

d"acord amb els Annexos l i Il del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por

raons del servei.

En el cas que en una mateixa comissió de serveis concorri personal de lºAjuntament o dels organismes

autónoms de diferents grups, els correspondrá la dieta del de major grup.

En el cas que en una mateixa comissió de serveis coneorrin personal de l”Ajumament o dels organismes

autónoms ¡ membres electes dela Corporació, previa comunicació a la regídoria dºl—lisenda, el personal

es podrá equiparar al régim aplicable als membres de la Corporació.

BASE 51: Despeses de carácter plurianual

L'autorització ¡ el compromís de les despeses amb carácter plurianual se subordinará al credit que per a

cada exercici es consigni als respectius pressupostos.

Aquestes despcses estaran sotmesos a les limitacions establertes en els articles 174 del Reial decret

legislatíu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en els

articles 79 a 88 del Reial decret 500/1990, de 20 dºabril.

Será necessari el vistiplau del regidor d'Hisenda per autoritzar despeses de carácter plurianualamb una

durada igual o superior a dotzc mesos, així com qualsevol despesa que comprometi el pressupost de
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lºcxerciei segúent, excepte els contractes menors. Aquest precepte només será d”aplicació a

l*Ajuntamenl.

En el cas d'inversions i transferéneies de capital, la despesa que s'imputi ¿¡ eadascun dels cxercicis futurs

no podrá excedir de la quanlia que resulti d'aplicar els perceiitatges que s'asscnyalen en el parágraf

segúent que s'obtc' després d'efcctuar sobre el credit inicial de l'aplicació pressupostária les scgiícnts

operacions:

- Deducció de l'impoñ dels compromisos de despescs plurianuals adquirides en exercieis

anteriors, en la part imputable & l'exereiei eon'ent.

- lnerements derivats de modificacions de credits tramitadcs en l'exercici.

- Minoracionsper baixcs ocasionades per anul-lació de credits () per transferéncies d'altres

aplicacions.

Els percentatges expressats a l'apartat anterior seran: per a l'exercici immedial segúent el 70%, per al 211

exercici el 60%, en el 3ri 4t exercicis el 50%.

En casos excepcionals i previajusliñcació, el Ple podrá ampliar el nombre d” anualitats així com elevar

els percenlatges anteriors.

DESPES s D'INVERSIÓ

BASE 52: Normes generals per a inversions

La contractació, realització i pagament de les despeses d'inversió que s'inclouen 0 s'incloui'an al

pressupost i que es financen mitjaneant operacions de crédito subvencions, no es podran realitzar fins

queno s'liagi obtingut en el primer cas la concessió dels credits corresponents,() rebut el justificant dela
conecssió de la subvenció.
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Les obres que s'hagin de costejar amb contribucions especials no es podran executar fins que no s'hagi

aprovat el corresponent expedient d'aplicacid

No s'ínclouran en l'inventari (i per tant en el capitel VI del Pressupostde Despeses) els béns i drets amb

valer unitari inferior a 500 euros (IVA exclós), si he podran existir algunes excepcions quan es

consideri adequat.

BASE 53: Projectes técnics

La contractacíó, realitzaeió i pagament de les obres en les quals el projecte ha estat substitu'it per un

infonne subscrit per un tecnic competent, quedará condicionada a lºaprovació dels corresponents

projectes técnics.

DE LA FINALITATDELS PRESTECS

BASE 54: Variació finalitat dels préstecs per inversions

Quan hi hagi quantitats pendents de disposició de préstees eoneeitatsper l'Ajuntament ¡ que no hagin de

finanear les inversions per a les quals havien estat sollicitats,bé perque aquestes s'han anul-lat o perque
s'han produi't baixes a les seves adjudicacionso liquidacions,el Regidorde l"Área d" Economia, Hisenda
i Innovació quedará autoritzat per aprovar per decret la utilització d'aquestes quantitats per al

f'1naneament de qualssevol altres inversions aprovades que estiguin mancadesde fmaneament,o tinguin

un f'1naneamcnt insuficient, abans d'obtenir l'autorització de l'enlitat ñnancera contractantper canviar la

ñnalitat del préstec.
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INGRESSOS

BASE 55: Exigibilitat quotes tributáries

Llevat que hi hagi un precepte especial consignat a les disposicions vigents o a les ordenances ñscals

respectivcs, les quotes tríbutárics seran exigibles des del naixement de l'obligació de contribuir i els

obligats les hauran de fer efectives dins el tcnne íixat per l'ordenanca corresponent. Transcorregut el

termini passaran, mitjancant provisió, a l'agéneia cxecutiva perque les faci efectivos per via de

constrenyiment.

BASE 56: Recaptació de tributs de cobrament periódic

El període voluntari de cobrament de l'lmpost sobre vehicles de tracció mecánica i de la taxa per
tractamentde residus sólids urbans queda lixat entre els dies 1 de marc i l de maig, tots dos inclosos. El

període voluntari de cobrament de l'1mpost sobre activitats ceonómiques (IAE) i de l'lmpost sobre béns

immobles i taxa per entrada de vehicles i reserva d'espai per a apareament es lixa entre el 15 de

setembre a 15 de novembre, ambdós inclosos. Si els dies d'inici o final dels dos períodcs eoincideixen

amb festius, la cobranca s'iniciará el día hábil immediatament posterior, sense perjudiei de que els

contribuents per IBI puguin acollir—se al sistema especial de pagament anticipat regulat en aquest

impost, i de la TIRSU que es podrá fraccionar amb dos pagaments mitjancant domiciliació bancária.

BASE 57: Realització dels ingressos

Els ingressos del Pressupost es realitzaran bé per ingrés directe, a través de la Tresoreria de la

corporació, o per mitjá del recaptador legalment nomenat.
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BASE 58: Ajornament ¡ fraccionament

LºAjuntament podrá, a sol licitud de l”obligat, ajornar () fraccionar els pagaments dels deutes dºacord
amb el que preveuen els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003,de 17 de desembre,General Tributária7 i els

articles 44 i segúentsdel ReglamentGeneral de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de

juliol.

Els deutes tributaris seran ajornables i fraccionables conforme el que sºestablcixi a l'0rdenanca fiscal

general d'aquest Ajuntament.

Els deutes de carácter no tributari seran ajornables í fraccionables de forma idéntica, en quantia,

terminis i requisits, als rcgulats pels deutes tributaris a l”0rdenanea fiscal general.

BASE 59: Mitjans de pagament en efectiu deutes tributaris ¡ no tributaris

]. El pagament dels deutes i sancions tributaris que s'hagi de realitzar en efectiu a la Tresorcria de la

corporació o a les caixcs dels órgans rccaptadors, es fará per alguns dels segúentsmitjans i amb els

rcquisits i condicions que a continuació s'especíñquen:

a) Moneda de curs legal.

b) Xec nominatiu a favor de l'Ajuntament, confonnat o certiñcat per l'entital lliurada, on

ñguri el nom o raó social del lliurador expressat en tota clarcdat sota la firma.

Quan es tracti de deutes de venciment periódic o multes, a més dels anteriors, es podrá

realitzar el pagament a través de les Entitats de dipósit col- laboradores amb la

recaptació, utilitzant els sistemes tradicionals de pagament o domiciliació bancaria i el

del codi de barres a través del caixer automátic.

0) Transferencia bancária.

d) Domiciliació bancária.

c) A través d'lnternct quan sºhagi disposat regla especial.
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f) Qualsevol altres que autoritzin el Ministeri dºEconomia i Hisenda () l”Ajuntament

2. El pagament dels deutes no tributaris es realitzará mitjaneant els medis esmentats a l”apartat l,

excepte el paragraf d)i

BASE 60: Saldos de dubtós cobrament

En compliment d”alló que disposa l'article 193 bis del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mare, pel

qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, als efectes de determinar la

quantia dels saldos de dubtós cobramcnt, s'aplicaran els segiients percentatges sobre els totals dels drets

reconeguts pendents de cobrament del pressuposts d'ingressos, segons l'antiguitat de les deutes:

a) Drets pendents de cobrament líquidats en els dos exereieis anteriors al qual correspon la

liquidació: es minoraran en un 25 %

b) Drets pendcnts de eobrament liquidats en el tercer exereiei anterior al qual correspon la

liquidació: es minoraran en un 50 %

c) Drets pendentsde cobrament liquidats en el tercer i el quart exercicis anteriors al qual correspon
la liquidació: es mineraran en un 75 %

d) Drets pendents de cobrament liquidats en els restants exereieis anteriors al qual correspon la

líquidaeió: es minoraran en un 100 %

Excepcionalment,aquest percentatges es podranmodificarper causes degudamentjustiñcades1 així com

minorar el 100% del deute en determinats deutes individuals.

54/6'l



$33,

Ajuntament de Palma

BASE 61: Informacióa subministrar enmateria de gestió económica ¡ de personal

15 de gener
Informe trimestral a la 1ntervenció de la relació de faetures amb més de tres
meses d'antiguitat des del seu registre sense reconeixement d'óbligacíó, 4t
Trimestre — Art. 10.2 Llei 25/2013

30 de gener
Informació trimestral sobre els Plans d'ajust. 4t. Trimestre — Art. 10.1 Ordre
HAP/2105/2012.

3 l de gener
Obligacions trimestrals subministramentinformació 4t. Trimestre — Art. 16 Ordre
HAP/2105/2012.

¡ de marc Aprovació liquidació del pressupost — Art. 191.3 TRLRHL.

15 de marc
Informació sobre els mares pressupostaris a mig termini en que sºemmarcará
l'elaboració del pressupost — Art. 6 Ordre HAP/2105/2012.

31 de mare
Tramesa liquidació pressupost Administració de l'Estat i CCAA - Art 19345
TRLRHL.
Informe trimestral a la Intervenció de la relació de factures amb més de tres

15 d'abril mesos d'antiguitat des del seu registre sense reconeixement d'obligació, lr
Trimestre — Art. 10.2 Llei 25/2013

30 d'abril Informació trimestral sobre els Plans d'ajust lr Trimestre — Art 10.1 Ordre
HAP/2105/2012.

.… d'abril Obligacions trimestrals subministrament informació 1r'l'rimestre — Art. 16 Ordre
“ I—lAP/2105/2012.

¡ 5 de maig
Rendició d'Estats i Comptes del Compte general pel PresidentdelaCorporació —

Art 212.1 TRLRHL.
. Submissió a informe de la Comissió Especial de Comptes el Compte general —

1 de Juny Art 212.2 TRLRHL.

15 dejuliol
Informe trimestral a la Inter-venció de la relació de factures amb més de tres
mesos d'antiguitat des del seu registre sense reconcixement d'obligació, 2n
Trimestre — Art. 10.2 Llei 25/2013

30 dejuliol Informació trimestral sobre els Plans d'ajust 2n Trimestre — Art. 10.1 Ordre
HAP/2105/2012.

31 dejuliol Obligacions trimestralssubministramentinformació2n Trimestre — Art. 16 Ordre
HAP/2105/2012.

15 de setembre Trainesa pressupost Organismes Autónoms a l'Entitat Local — Art 168.2
TRLRHL.

15 de setembre Trainesa Estats de previsió ingressos — despeses de les societats mercantils amb
participació majoritária al propi Ens local - Art 168.3 TRLR1—IL.

1 d'octubre Aprovació del Compte General - Art 212.4 TRLRHL.

15 d'octubre Tramesa del Compte general a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de
Comptes —Art 223.2 TRLRHL.

15 d'octubre Formulació del pressupost general 1 tramesa al Ple — Art 168.4 TRLRHL.

15 d'octubre
Informe trimestral a la Intervenció de la relació de factures amb més de tres
mesos d'antiguitat des del seu registre sense reconeixement d'obligaeió, 3r
Trimestre - Art. 10.2 Llei 25/2013
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31 d'octubre lnfonnació trimestral sobre els Plans d'ajust 3r Trimestre — Art 10.1 Ordre
HAP/2105/2012.

30 d'octubre Obligacions trimestrals subministrament infonnació 3r TrimestreArt. 16 Ordre
HAP/2 1 05/2012.

1 de novembre Cost efectiu dels serveis —. Art. 1 16 ter LRBRL
31 de desembre Aprovació definitiva del pressuposl — Art. 169.2 TRI..RHL.

INFORMACIÓA SUBMINISTRAR PER ORGANISMES AUTÓNOMS,

SOCIETATS MERCANTILS ! ENTITATS DEPENDENTS

BASE 62: Procediments subjectes a informes preceptius

Será neeessarí informe preceptiu de lºÁrea d'Hisenda (OCD Municipal) en els segúents casos per les

societats mercantils, els organismes autónoms i altres entitats de naturalesa pública o privada

dependents:

convenis col leetius
modificació de plantilles o de la relació de llocs de treball

contractes de carácter plurianual

contractes programa, encomanes de gestió, i encárrecs a mitjans propis

modificacions estatutáries

paiticipació en comereos, empreses mixtes i fundacions privades

convenis amb altres entitats públiques () privados
formulació d"estats fmancers

les operacions dºimmobilitzat quan el seu import superi el 10% del seu pressupost.

En el cas dels eonvenis col— lectius lºinforme ha de ser favorable i ratificat també pel regidor dºl—liscnda.

La sol—lieitud dels informes preceptius no eximeíx que s'hagin dºelaborar els informes pertinents
dºlnterveneió i dels Serveis J urídics segons la legislació aplicable.
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BASE 63: Informació a lº0ficina de Control de la Despesa (OCD Municipal)

Trimestralment es remetra a l“' órgan competent de l”Area dºHiscnda (OCD Municipal):
— Balane de situació provisional (al menys abans de les regularitzacions)
— Compte de resultats provisional
— Estat de iluxos de tresoreria
… Estat de sumcs i saldos
— lndicació de situacions i eircumstáncies importants que puguin afectar a la situació financera í

compliment del pressupost aprovat de lºcmpresa.

BASE 64: Informació al Departament Financer ¡ la Intervenció

Les societatsmercantils i la resta d”entitats dependents rctran la informació pressupostária i comptable

que sigui sol-licitada pel Depai1ament ñnancer i la lntervenció municipal en temps i forma.

Les aportacions municipais a les entitats dependents es podran retenir per part de la Tresorcria

Municipal en cas de causa no justificada de l”enviament ¡ greu perjudici per a lºAdministració

Municipal.

PRINCIPI D'EFICIENCIA EN L*ASSIGNACIÓ 1 UTILITZACIÓ DELS

RECURSOS PÚBLICS

BASE 65: Principis d'estabilitat pressupostária ¡ sostenibilitat financera

Les disposicions legals í reglamentáries, en la seva fase d'elaboració i aprovació, els actes

administratius, els contractes, els convenis de col-laboració, així com qualsevol actuació que es realitzi

l'Ajuntament de Palma 0 en qualsevol de les seves entitats dependents considerades Administració

Pública d'acord amb la definició i delimitació del SEC2010, que afectin a despeses i ingressos públics
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presents o futurs, hauran de contenir una valoracíó de les seves repercussions i efectes, i supeditar—se de

forma estricta al compliment de les exigéncies dels princípís d'estabílilat pressupostáriaí sostenibilitat

f'1nancera.

BASE 66: Organismes autónomsmunicipals ¡ relacions de llocs de treball

l. Lºaprovació de les relacions de llocs de treball, de les retribucions del personal dºacord amb el

Pressupost aprovat pel Ple i de les ofertes dºocupació pública dels organismos autónoms municipals

eon“espon a la Junta de Govern. Els Consells Rectors proposaran a la Junta de Govern l'adopcíó

dels acords pertinents.

2. A tal efecte, els organismos autónoms mantindran actualitzades les dades dels respectius llocs de

treballs, de les persones treballadores i de les retribucions de lºaplicacíó “Registre de Personal“.

BASE 67: Pressuposts participatius

1. Les aplicaci0ns pressupostáríes segúents estan destinades af'1nanear diverses inversions resultants

dels processos de Pressuposts Participatius per als anys 2017, 2018, 2019 l2020, que són:

03 33409 22799 38 PRESSUP PARTICIPATIUS,. D1ADA ART URBA 31.265,69
04 34200 71003 38 IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.- PARTICIPATIUS 547.549,96
05 23120 22699 38 PRESSUP. PARTICIPAT1US "SON GOTLEU,BARRI PER A TOTHOM" 2.000,00
05 23120 22706 38 PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU,BARR¡ PER ATOTHOM" 14.480,00
05 23120 60900 38 PRESSUP. PARTICIPATIUS "SON GOTLEU, BARRI PER TOTHOIVI" 5.000,00
08 15101 22706 38 PRESSUP. PARTICIPATUS.— OBSERVATORI GENTRIFICACIÓ 27.576,52
08 15100 60901 38 P.PARTICIP.— COND!C, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI 43.104,53
11 45000 22706 38 ADM.GRAL.INFRAESTR.-ESTUD.I TREB.TEC.ASSIS.TEC.ESTABLIMENTS 12.705,00
11 33750 60100 38 PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PlL-LARÍ 70.000,00
11 33600 64000 38 ESTUDI ¡ DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS 30.000,00
14 16300 74000 38 PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES 10.000,00
15 44122 60901 38 MOBILITAT: AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI-PALMA 160.000,00
15 13400 60902 38 FOTOLINERES: PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC. 43.000,00
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15 13400 60904 38 CARRIL BICI.- CAM] DELS REIS 250.000,00
15 13400 60905 38 CARRIL BICI.» RAFAL I SON MALFERIT 101.265,70
15 13400 60906 38 CARRIL BICI: POLIGONO SON CASTELLO 100.000,00
16 33750 62900 38 PRESSUP PARTICIPATIUS.— MATERIAL INVENTARIABLESON ROCA 6.000,00
16 33750 63200 38 PRESSUP PARTICIPATIUS.» GIMNAS CASA BARRI SON ROCA 32.000,00
20 33710 22706 38 JOVENTUT:CONTRAC.SERV.PRESSUP.PARTIC. (SON CLADERA) 31.681,58
20 33710 64002 38 JOVENTUT—EDIF. I ALTRES CONSTRUCCIONS 27.300,00

TOTAL 1.544.928,98

2. Aquestes aplicacions estaran vinculades en si mateixes.

3. La resta d”inversionspendents resultants dels processes de Pressuposts Participatius per als anys
2017, 2018 , 2019 i 2020, s'executaran en els exercicis segúents, una vegada que 1”área competent

per dur a terme cada proposta defmeixi les actuacions concretes a dur a tenne i el calendar-i de los

1nateixes

BASE 68: lngressos Llei de capitalitat 2011 i 2012

Les aplicacions d'ingressos 75080 “CAIB — Pan anualitat Capitalitat 2011” i 75081 “CAIB —

Transf. Conv. Capitalitat 2012”, amb una provisió d”ingrcssos de 3.300.716,05 € i 222.624,75 €,

rcspectivamcnl es consideren finaneament afectat i ñnanearan despeses dºinversió dels capítols 6 i

7 del pressupost 2020 que no estiguin finaneades per altres administracions.

BASE 69: Operació d*endeutament

Les segúents despeses dºinversió estan finaneadcs amb una operació dºcndeutament prevista a

1”aplicació d'ingressos 91300 Préstecs al llarg termini, per import de 8.081.229,59 €. Per evitar un

descquilibrí pressupostari se supedita la realització de Ia despesa & 1”existéncia del rcconeixement

del dret.

ORG. PROG. ECON. DC Descripció 2020
02 92050 71600 99 EDUSI.- SERVEIS INFORMATICS.— TRANSF CAPITALA L'IMI 94247,74
04 34200 71002 99 ESPORTS.- TRANSFERENCIA CAPITAL INVERS. ESPORTIV4 EDUSI 175.000,00
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IME.- SUBVENCIÓ. INVERS. ESPORTIVES.— PARTICIPATIUS
EDUSI.— INVERSIONS
P.PARTIC¡P.— CONDIC, CATAL.I SENYAL.RUTES SENDER. SANT JORDI

EDUSL— SUBVENCIÓ PMH ¡ RIBA

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.- CASAL DE BARRI ES PIL-LARI'

ESTUDI I DOCUMENTACIÓ REFUGIS ANTIAERIS

PROJECTE PALMA SENSE LLOSQUES
MOBILITAT.— AMPLIACIÓ XARXA ESTACIONS BICI—PALMA

FOTOLINERES:PLACES D'APARC.AMB ENERG.SOLAR VEH.ELEC.

CARRIL BICI.- CAMI DELS REIS

CARRIL BICI.— RAFALI SON MALFERIT
CARRIL B|Cl.— POLIGONO SON CASTELLO

PRESSUP PARTICIPATIUS.- GIMNAS CASA BARRI SON ROCA

JOVENTUT…EDIF. | ALTRES CONSTRUCCIONS

INVERSIONS PLA D'INSTAL<LACIONSSOCIALS MUNICIPALS
VIES PÚBLIQUES.- PEATONALITZACIÓC/NUREDDUNA

547.549,96
1.391.761,66

43.104,53
5.000,00
70.000,00
30.000,00
10.000,00
150.000,00
43.000,00
250.000,00
101.265,70
100.000,00
32.000,00
27.300,00

2.000.000,00
3.000.000 00

TOTAL &08L22&59

DISPOSICIÓ FINAL

Primer .— Els organismos autónoms, per a tot alló que no preveuen els seus estatuts, s”ajustaran ¿¡ alli)

que disposen aquestes bases.

Segon .- Per a tot alió que no preveuen aquestes bases, hom s'ajustará a alló que disposa el Reial decret

legislatiu 2/2004, de 5 de mare, pel qual sºaprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes

locals, i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i demós disposicions que li siguin aplicables. Per

als dubtes que puguin sorgir de la seva aplicació hom s'ajustará & alló que resolgui la corporació,

vist l'inf0rme prcvi de l'interventor.

El regidor de l"á a d”Economia, La dire

Palma, 18 de novembre de 2019

“ iii, Orell Vicens

"'“1Ia financera — tresorera
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ANNEX: SUBVENCIONS NOMINATIVES

Als efectes dºalló que preven l'article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, sºestableixen les

segiíents subvencions directes de forma nominativa en el Pressuposts propi per l'any 2020:

01 'At aun a 1 m estiva .

05 23120 48201 Fundació Banc d”Aliments Conveni distribució d”aliments 25.000.00

05 23120 48027 Caritas Ajudes a persones immigrats 150.000,00

06 23120 48201 Espiral Activats de promoció social Es Molinar 10.000,00

06 23120 4820122 Espiral Activats de promoció social Es Molinar 1.000100

08 15100 49000 Organització de Nacions Unides Conveni Nova Agenda Urbana (7000000

10 32652 45390 Institut d'Estudis Baleárics Cursos de catalá 30.000.00

20 23126 lºons Mallorquí de Solidaritat Conveni de col—laboració v eooperació 66.320,45

20 23126 48201 Associació d”amies del poble Sahraui Conveni de collaboració — cooperació 15000.00

No sºinclouen en el quadrc anterior los aportacions a organismos autónoms, empreses públiques,

consorcis i fundacions dependents o partieipats per lºAjuntament de Palma.
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