PROPOSTA DE BATLIA

Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2016, es
va resoldre adjudicar definitivament el contracte de les obres de “REHABILITACIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA URBANITZACIÓ DE
GOTMAR FASE III”, a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.,
pel preu de 843.799,11 euros, IVA inclòs.
Vistes les certificacions d’obra aprovades i abonades fins a la data per import igual a
l’adjudicació.
Vista la certificació núm. 9 i final d’obra de data 19 de març de 2018 per import de
79.863,34 euros, IVA inclòs, que suposa un increment respecte a l’import d’adjudicació de
l’obra d’un 9,4647%.
Vist l’informe emès per part del director d’obra, el Sr. Alfonso Martín Pascual, en data 12
d’abril de 2018 indicant que la totalitat de la desviació es deu a un excés d’amidaments
pels motius expressats a l’esmentat informe.
Atenent que l’esmentada obra va ser considerada a l’exercici 2016 com a inversió
financerament sostenible i el pressupost prorrogat de l’exercici 2017 no disposa de crèdit
adequat i suficient per atendre aquesta despesa.

Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la
normativa per poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2017 per destinar-ho
a inversions financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer
exercici ha estat de 4.096.556,41 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de
pagament del darrer trimestre ha estat de 2,37 dies.

Miquel Angel March Cerdà
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Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica
2/2012 , de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la
disposició addicional 16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Real Decret-Llei 1/2018, de 23 de
març, pel qual es prorroga per al 2018 el destí del superàvit de les Corporacions Locals i
que regulen les inversions financerament sostenibles es considera adient fer ús del
superàvit pressupostari per aprovar la certificació núm. 9 i final de les obres
“REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA
URBANITZACIÓ DE GOTMAR FASE III”, per import total de 79.863,34 euros,
IVA inclòs

Vista la Memòria de Batlia de data 02 de maig de 2018.
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Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació
de crèdit 15/2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 15/2018,
sota la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

933 61937

Dotació Serveis Urbanització
Gotmar Fase III

79.863,34

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

79.863,34

No obstant això, el Ple acordarà.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 1

02/05/2018 BATLE

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de
la Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat
reclamacions, en cas contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
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