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Referència: 2021/2361F
Sol·licitud: APROVACIÓ PRESSUPOST ANUAL
Assumpte: APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2021
Interessat:  
Representant:  
SECRETARIA (MARM) 

INFORME JURÍDIC

Vist l’expedient de referència, el secretari general que subscriu té a bé emetre el 
següent

INFORME:

I. En data d’avui s’ha posat a la meva disposició el projecte de pressupost 
general de l’Ajuntament de Llucmajor per a l’exercici 2021. 

II. El present informe s’emet en compliment del que disposa l’art. 3.3, apartat g) 
del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en virtut 
del qual, correspon al secretari de la corporació, dins les seves funcions 
d’assessorament legal preceptiu, assistir el president de la corporació, 
juntament amb la interventora, per a la formació del pressupost, a efectes 
procedimentals i formals, no materials.

III. Des d’un punt de vista formal, tal i com ja esmenta la interventora en el seu 
informe que consta a l’expedient, s’incompleixen els terminis i el calendari 
d’aprovació del pressupost exigits a l’art. 168 i següents del RD Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals, segons els quals, el projecte de pressupost s’ha d’elevar al 
Ple abans de dia 15 d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució, i 
la seva aprovació definitiva s’ha de realitzar abans de dia 31 de desembre de 
l’any anterior al de l’exercici que s’hagi d’aplicar.

IV. Malgrat la irregularitat no invalidant esmentada a l’apartat anterior, s’escau ara 
la següent tramitació:

a) Sotmetre el projecte de pressupost a dictamen de la Comissió 
Informativa d’Economia i Ocupació, i a aprovació inicial del Ple de la 
corporació.

b) Tràmit d’exposició pública a partir de la publicació del corresponent 
anunci en el BOIB, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar reclamacions 
davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si 
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.

c) Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà un resum 
per capítols de cada un dels pressuposts que l’integren, en el BOIB, i 
simultàniament se’n remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a la 
CAIB.
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d) El pressupost entrarà en vigor una vegada publicat en la forma abans 
descrita.

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica

El secretari
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