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Informe sobre la reclamació a l’aprovació inicial delPlePressupost de l’Ajuntament per
l’any 2021 relativa a la insuficiència d’ingressos

Maria Antònia Orell Vicens, funcionària amb habilitació de caràcter nacional, directora
financera - tresorera de l’Ajuntament de Palma, emet el següent

INFORME
En data 27 de novembre de 2020 en el Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar el Pressupost
per l’any 2021. En data 28 de novembre de 2020 es va publicar l’anunci al Butlletí Oficial de
les Illes Balears l’anunci d’exposició pública perquè, en el termini de 15 dies hàbils, els
interessats poguessin presentar reclamacions, d’acord amb els articles 169.1 i 170 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, pels motius taxats en l’apartat 2 de l’article 170.
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat, entre d’altres, una reclamació per part
del Grup Municipal de Partit Popular de l’Ajuntament de Palma (núm. d’entrada 93.558, de
16 de desembre de 2020), relativa a la insuficiència dels ingressos en relació a les despeses
pressupostades.
Per una banda s’exposa que: “Vista la previsión de ingresos que está completamente
hinchada, que asume una situación de recuperación económica que ninguna institución
económica predice”. Es tracta d’una afirmació genèrica, no s’exposa quins conceptes
específics d’ingressos es considera que estan pressupostats incorrectament ni els motius
concrets. A l’Informe econòmic financer de 16 de novembre de 2020 integrat a l’expedient del
pressupost s’explica motivadament i pels diferents conceptes la forma amb què s’han calculat
els ingressos, per la qual cosa s’ha de desestimar la reclamació en aquest sentit.
Per altra banda, referent a l’afirmació: “Visto que el alcalde ha anunciado la suspensión de
una de las tasas recogidas en el presupuesto de ingresos, en concreto la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por ocupación de los terrenos de titularidad pública local por bares o
cafés, cafeterías y restaurantes con mesas, sillas y otros elementos”, a data d’avui el Ple de
l’Ajuntament no ha adoptat cap acord de modificació de l’ordenança fiscal en aquest sentit. Si
durant l’exercici 2021 s’adopta un acord de suspendre l’aplicació d’aquesta taxa, serà
necessari que el mateix Ple adopti un acord de no disponibilitat de crèdits per import
equivalent als ingressos que no es percebrien.
Palma, 23 de desembre de 2020
La directora financera – tresorera
Maria Antònia Orell Vicens
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