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Assumpte: 

Informe sobre la reclamació a l’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2022 
relativa al incompliment del requeriment de documentació que deuen incloure´s en l’expedient del 
pressupost abans de la seva aprovació definitiva i a la omissió del crèdit necessari pel compliment 
de les obligacions exigibles a la entitat local en relació al acord de capitalitat de 3 de desembre de 
2021 

 
Miquel Llobera Bauza, funcionari Cap de Servei de Pressuposts, emet el següent: 
 
INFORME 
 
En data 29 de novembre de 2021 en el Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar el Pressupost per 
l’any 2022. En data 30 de novembre de 2021 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. registre núm.O00011756e2100091338, 
de data 22 de desembre de 2021, que inclou, entre d’altres; 
 
En primer lloc una reclamació relativa a “la omissió del crèdit necessari pel compliment de les 
obligacions exigibles a la entitat local en relació al acord de capitalitat de 3 de desembre de 2021”. 
En relació a aquesta reclamació informar que els crèdits provinents de la Llei de capitalitat son 
ingressos de naturalesa no tributària derivats d’aportacions de persones jurídiques per a finançar, 
juntament amb l'entitat local, despeses que per la seva naturalesa estan compresos en els seus fins 
o objectius i que generaran crèdit en el estat de despeses del pressupost de l’any 2022 en virtut de 
l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i per tant considerem no s’ha omès en el pressupost de l’any 2022 
el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a la entitat local. 
 
I en segon lloc una reclamació relativa al incompliment del requeriment de documentació exigida 
per llei i que deuen incloure´s en l’expedient del pressupost abans de la seva aprovació definitiva; 
 
Per una banda s’exposa que: “ La intervenció municipal informa que no consta entre la documentació 
que integra l’expedient: 
 
-L’annex de personal on es relacionen i valoren els llocs de treball existents a la plantilla de l’entitat  
local, i que es dóna l’oportuna correlació amb els crèdits per al personal inclosos en el pressupost”. 
Aquesta documentació consta a l’expedient del pressupost que se va dur a aprovació per Junta de 
govern en data 15/11/2021 i que posteriorment es va aprovar en sessió plenària de data 
29/11/2021. Dita documentació també consta publicada a la web del Ajuntament de Palma. 
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-“Un Pla d’inversió a quatre anys i que els projectes inclosos en el pla s’identifiquen mitjançant un 
codi i especifiquen, com a mínim, el codi d’identificació, la denominació del projecte, l’any d’inici i de 
fi previstos, l’import total previst, l’anualitat prevista per cada un dels quatre exercicis, el tipus de 
finançament, determinant si es financia amb recursos generals o ingressos afectats, la previsible 
vinculació dels crèdits assignats i l’òrgan encarregat de la seva gestió. A més, aquest pla d’inversió 
s’hauria de coordinar amb: El programa d’actuació i plant d’etapes del planejament urbanístic. El 
programa financer que conté la inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis, els 
ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d’urbanització, recursos patrimonials i 
altres ingressos de capital que es preveuen obtenir en aquests exercicis, així com una projecció de la 
resta d’ingressos previstos en el citat període, i les operacions de crèdit que son necessàries per 
completar el finançament amb indicació dels costos que generin.” El conjunt de aquesta 
documentació i informació està unida com annexa a l’expedient del pressupost general en el 
document anomenant “Inversions”(numerat amb el 6), i que es va aprovar inicialment en sessió 
plenària de data 29/11/2021. Dita documentació també consta publicada a la web del Ajuntament 
de Palma. 
 
Per altra banda referent a que: “En tractar-se del pressupost de l’entitat local amb ens dependents, 
hauria de constar l’estat de consolidació del pressupost  de l´Ajuntament amb el de tots els 
pressupost i estats de previsió dels cincs organismes autònoms i quatre societats mercantils de 
capital integrament municipal, adequant-se al previst a les normes que li son de aplicació”, 
puntualitzar que l´estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats mercantils es troba 
continguda com annexa al expedient del pressupost general,document núm.8 del expedient, que es 
va aprovar inicialment en sessió plenària de data 29/11/2021. Dita documentació també consta 
publicada a la web del Ajuntament de Palma. 
 
Per tot allò exposat, és l’opinió de qui informa que s’han de desestimar aquesta reclamació 
interposades pel Grup Municipal de Partit Popular contra l’aprovació inicial del Pressupost General 
2022. 
 
 
Palma a 28 de desembre de 2021 
 
 
El Cap de Servei de Pressuposts 
 i Política Financera 

 
 
 Miquel Llobera Bauza 

Signat electrònicament                                                                Signat electrònicament                       
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