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Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears 

 
RESOLUCIÓ DE 22 DE GENER DE 2019 DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA 

CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS, PER LA QUAL S'AUTORITZA 
LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DEL 2018 AL PRESSUPOST DE 

L'2019 
 
L'article 7 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressupostos generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, estableix que per a l'exercici de 
2019 se suspèn la vigència de l'article 60 de la Llei de finances de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, llevat dels romanents de crèdits corresponents a despeses amb 
finançament afectat. No obstant això, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i el director de l'Oficina de 
Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears podran acordar la incorporació de 
crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria corresponent al seu respectiu pressupost. 
 
L'article 59 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, aprovat per la 
Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 21-11-2018 (BOIB de 13-
12-2018), disposa que per al compliment de les seves finalitats , l'Oficina disposa de les 
assignacions necessàries, amb càrrec als pressupostos generals de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, i que així mateix, podrà comptar amb altres recursos, i 
entre ells la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici anterior. 
 
L'article 57 del mateix Reglament indica que les modificacions dels crèdits pressupostaris 
dels pressupostos de l'Oficina (entre les quals es troben les incorporacions de crèdit) 
quedaran sotmeses al règim jurídic previst en el capítol III del títol II de la Llei 14/2014 , de 
29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i podrà 
correspondre en determinats supòsits la seva aprovació al director o la directora de 
l'Oficina, sempre d'acord amb el règim de limitacions que es preveuen en la normativa 
pressupostària de desenvolupament de l'esmentada llei. 
 
Finalment, l'apartat 3 de l'article 55 de l'esmentada Llei 14/2014 atribueix al director de 
l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears aprovar les 
transferències de crèdit, les generacions de crèdit, les incorporacions de crèdit i les 
rectificacions de crèdit que afectin les seves seccions pressupostàries. 
 
El tancament comptable de l'exercici 2018 ha donat un romanent per import de 
341.063,55 €, corresponents a crèdits no afectes a obligacions reconegudes a 31 de 
desembre de 2018. 
 
 
En virtut del que s'ha exposat, 
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RESOLC 
 
PRIMER: Autoritzar la incorporació del romanent de crèdit de l'exercici 2018 al pressupost 
de 2019 per un import de 341.063,55 €, corresponents a crèdits no afectes a obligacions 
reconegudes a 31 de desembre de 2018. 
 
SEGON: Aquest romanent s'incorporarà al mateix concepte pressupostari que tenia en el 
pressupost de 2018, és a dir, al concepte 240.00 Dotació per a Serveis Nous, sense 
perjudici de la seva distribució als conceptes que siguin necessaris del pressupost de 
2019 a través de les corresponents transferències de crèdit. 
 
Palma, a 22 de gener de 2019 
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