
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ A LES ESMENES PRESENTADES A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA PER L’EXERCICI 2020 

 
 
En virtut del que disposa  l'article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  d'Hisendes  Locals  i  l'article  18.4  del  Reial  Decret 
500/1990, de 20 d'abril, per qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en matèria 
pressupostària  i de  conformitat amb  l’article 4.1.a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual  es  regula  el Règim  Jurídic  dels  Funcionaris  d’Administració  Local  amb habilitació  de  caràcter 
nacional, en relació a l'expedient de referència, aquesta Intervenció informa: 
 
I. Relació de la documentació que és objecte d’informe: 

a. Esmenes  a  la  totalitat  de  l’aprovació  del  Pressupost  General  per  l’exercici  2020, 
presentades pel grups polítics municipals: VOX, Ciutadans iPartit Popular. 

b. Esmenes puntuals a  l’aprovació del Pressupost General per  l’exercici 2020, presentades 
pels grups polítics municipals PP, VOX, CIUTADANS, MES i PSIB‐PSOE 

 
II. La legislació aplicable és la següent: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 
b. Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
c. RDLeg.  2/2004  pel  que  s'aprova  el  Text  Refús  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes 

Locals.:  
Artículo  165.1    “El  presupuesto  general  atenderá  al  cumplimiento  del  principio  de 
estabilidad  en  los  términos  previstos  en  la Ley  18/2001,  General  de  Estabilidad 
Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren: 

 a) Los estados de gastos, en  los que se  incluirán, con  la debida especificación,  los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.  

b) Los estados de  ingresos, en  los que  figurarán  las estimaciones de  los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio”. 
Artículo  169.1  "Aprobado  inicialmente  el  presupuesto  general,  se  expondrá  al  público, 
previo  anuncio  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  o,  en  su  caso,  de  la  comunidad 
autónoma  uniprovincial,  por  15  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán 
examinarlos  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  presupuesto  se  considerará 
definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado 
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  de  un  plazo  de  un  mes  para 
resolverlas." 
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Artículo 170 " Reclamación administrativa: legitimación activa y causas. 
1.  A  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  1  del  artículo  anterior,  tendrán  la 
consideración de interesados: 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b) Los  que  resulten  directamente  afectados,  aunque  no  habiten  en  el 

territorio de la entidad local.  
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 

entidades  legalmente constituidas para velar por  intereses profesionales 
o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de  los que  les  son 
propios. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por  no  haberse  ajustado  su  elaboración  y  aprobación  a  los  trámites 

establecidos en esta Ley. 
b) Por  omitir  el  crédito  necesario  para  el  cumplimiento  de  obligaciones 

exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que 
esté previsto." 

III. Analitzada la documentació de referència, aquesta Intervenció General INFORMA: 
a. L’esmena  presentada    a  la  TOTALITAT  DEL  PRESSUPOST,  pel  grup  politics  municipal 

PARTIT  POPULAR,  aquesta  Intervenció  no  pot  emetre  informe  tota  vegada  que  està 
fonamentada en criteris que l’apreciació és de competència discrecional del Ple. 

b. L’esmena presentada   a  la TOTALITAT DEL PRESSUPOST, pel grup politics VOX, aquesta 
Intervenció no pot emetre  informe  tota vegada que està  fonamentada en  criteris que 
l’apreciació és de competència discrecional del Ple. 

c. L’esmena  presentada  a  la  TOTALITAT  DEL  PRESSUPOST,  pel  grup  polític  municipal 
CIUTADANS,  aquesta  Intervenció  no  pot  emetre  informe  tota  vegada  que  està 
fonamentada amb criteris que la apreciació és de competència discrecional del Ple. 

d. Les  esmenes  puntuals  presentades  a  l’aprovació  del  Pressupost General  per  l’exercici 
2020, pel grup polític municipal PARTIT POPULAR, no   justifiquen un  l’incompliment del 
que disposa l’article 170.2, a), b) i c) del RDLeg. 2/2004, per això aquesta Intervenció no 
pot emetre informe tota vegada que són objecte d’apreciació discrecional del Ple. 

e. Les  esmenes  puntuals  a  l’aprovació  del  Pressupost  General  per  l’exercici  2020, 
presentades pel grup polític municipal VOX, no    justifiquen un  incompliment del que es 
disposa a l’article 170.2, a), b) i c) del RDLeg. 2/2004, per això aquesta Intervenció no pot 
emetre informe tota vegada que són objecte d’apreciació discrecional del Ple 

f. Les  esmenes  puntuals  presentades  a  l’aprovació  del  Pressupost General  per  l’exercici 
2020,  pel  grup  polític municipal  CIUTADANS,  no  justifiquen  un  incompliment  del  que 
disposa l’article 170.2, a), b) i c) del RDLeg. 2/2004, per això aquesta Intervenció no pot 
emetre informe tota vegada que són objecte d’apreciació discrecional del Ple. 

g. L’esmena puntual a  l’aprovació del Pressupost General per  l’exercici 2020, presentada 
pel grup polític municipal, MÉS, no    justifiquen un  incompliment del que es disposa a 
l’article 170.2, a), b)  i c) del RDLeg. 2/2004, per això aquesta Intervenció no pot emetre 
informe tota vegada que són objecte d’apreciació discrecional del Ple. 

h. Les  esmenes  puntuals  a  l’aprovació  del  Pressupost  General  per  l’exercici  2020, 
presentades pels grups polítics municipals PSIB‐PSOE, no    justifiquen un  incompliment 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

del  que  es  disposa  a  l’article  170.2,  a),  b)  i  c)  del  RDLeg.  2/2004,  per  això  aquesta 
Intervenció no pot emetre informe tota vegada que són objecte d’apreciació discrecional 
del Ple. 

 
Aquesta Intervenció només pot informar les esmenes que es justifiquen amb l’incompliment del que 
es disposa  a  l’article 170.2,  a), b)  i  c) del RDLeg. 2/2004 pel que  s'aprova el Text Refús de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Aquest és  l’informe que emet aquest Interventor que subscriu a  la vista únicament dels documents 
facilitats i relacionats. 
 
Palma,  
L’INTERVENTOR GENERAL 
 


		2019-11-27T11:38:42+0100
	42996566K JUAN CAÑELLAS (R: P0704000I)




