
 

Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
regla de la despesa del pressupost general exercici 20

 
 
Amb data 22 de novembre varem informar del c
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
exercici 2020. 
 
Hem rebut notificació 
d'Hisenda i Pressuposts) 
que volia aportar l’any 2019 s’efectuarà l’exercici 2020. L’aportació, tal com 
figura en el Conveni aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de dia 11 
de desembre de 2019, és de 
 
Dita circumstància fa que de l’informe del 22 de novembre de 2019 es tenguin 
que rectificar les següents xifres:
 
Capacitat de finançament de
Ara bé, si tenim en compte que el 2019 el Ple de l’Ajuntament ha acordat una 
modificació pressupostària de crèdit extraordinari per aplicació del Romanent 
de Tresoreria per realitzar durant l’exercici 2020 Inversions Financierament 
Sostenibles (IFS) per valor de 
tendriem una Necessitat de Finança
 
Al ser requisit per a realitzar les IFS que la seva realització no impliqui entrar en 
Necessitat de Finançament
 A) Només es realitzen IFS per un màxim de 12.9
 B) S’aprova el Pressupost amb una reducció 
capítols 1 a 7 de 7.463.300,89 
 
 
 
 
 
 

Palma, 

 
 

 

 
Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

regla de la despesa del pressupost general exercici 20
ADDENDA 

mb data 22 de novembre varem informar del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa del pressupost general 

Hem rebut notificació del Consell Insular de Mallorca (Directora Insular 
) de que l’aportació prevista per Llei de Capitalitat 2020 

que volia aportar l’any 2019 s’efectuarà l’exercici 2020. L’aportació, tal com 
figura en el Conveni aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de dia 11 
de desembre de 2019, és de 1.300.000 euros. 

Dita circumstància fa que de l’informe del 22 de novembre de 2019 es tenguin 
que rectificar les següents xifres: 

apacitat de finançament de 12.985.116,34 euros. 
Ara bé, si tenim en compte que el 2019 el Ple de l’Ajuntament ha acordat una 

ressupostària de crèdit extraordinari per aplicació del Romanent 
de Tresoreria per realitzar durant l’exercici 2020 Inversions Financierament 
Sostenibles (IFS) per valor de 20.448.417,23 euros, si aquestes es realitzessin 

Necessitat de Finançament de -7.463.300,89 euros

Al ser requisit per a realitzar les IFS que la seva realització no impliqui entrar en 
Necessitat de Finançament, o: 

A) Només es realitzen IFS per un màxim de 12.985.116,34 
B) S’aprova el Pressupost amb una reducció de despesa/inversió dels 

63.300,89 euros. 

Palma, 19 de desembre de 2019 
 

Cap de l’ OCD Municipal 
 

Dr. Josep Lluís Cortès 
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Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa del pressupost general exercici 2020 

ompliment de l’objectiu 
despesa del pressupost general 

Directora Insular 
de que l’aportació prevista per Llei de Capitalitat 2020 

que volia aportar l’any 2019 s’efectuarà l’exercici 2020. L’aportació, tal com 
figura en el Conveni aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de dia 11 

Dita circumstància fa que de l’informe del 22 de novembre de 2019 es tenguin 

Ara bé, si tenim en compte que el 2019 el Ple de l’Ajuntament ha acordat una 
ressupostària de crèdit extraordinari per aplicació del Romanent 

de Tresoreria per realitzar durant l’exercici 2020 Inversions Financierament 
euros, si aquestes es realitzessin 

euros. 

Al ser requisit per a realitzar les IFS que la seva realització no impliqui entrar en 

85.116,34 euros; ó 
de despesa/inversió dels 
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