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Modificació pressupostària 20/2020 de transferència i suplement de crèdit
w w w .s a n tq u i r ze va l l e s.c a t

Us notifiquem que en la sessió Extraordinària i urgent de Ple que va tenir que va tenir
lloc el dia 20/11/2020, es va adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Primer.- Atesa la providència d’inici d’expedient de data 17 de novembre de 2020,
mitjançant la qual es posa de manifest el següent:
Mitjançant acord plenari, donada la situació excepcional provocada per la declaració de
la pandèmia del COVID-19, s’han aprovat diferents línies de crèdit per a transferències
corrents en diferents àmbits.
Aprovades les corresponents bases i convocatòries de les línies d’ajuts d’aquests
crèdits, i després d’haver assegurat l’atorgament de les sol·licituds presentades que
complien els requisits establerts en dites bases, han quedant crèdits sobrants.
Degut a l’evolució epidemiològica del COVID-19, la Generalitat de Catalunya ha aprovat
noves mesures de contenció, mitjançant la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre,
les quals han implicat, entre altres, el cessament de certes activitats econòmiques i
esportives a tot el territori de Catalunya. Aquesta aturada provoca que els comerços
afectats es vegin en una situació econòmica compromesa, doncs les diferents línies
d’ajuts són insuficients per mantenir l’estructura fixa dels mateixos, i és d’interès general
aconseguir que, una vegada hagi transcorregut aquest termini excepcional, aquests
puguin continuar la seva activitat.
En la mateixa situació es troben les entitats esportives, doncs tot i ser entitats sense
ànim de lucre, el cessament de l’activitat també ha implicat la necessitat de deixar de
girar quotes i de seguir mantenint l’estructura de cost de les mateixes. Per tant, també
és d’interès general la continuïtat i la subsistència de dites associacions, doncs fan
possible la realització de diferents activitats extraescolars, considerades saludables pels
infants residents al nostre municipi.
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Finalment, també és d’interès municipal assegurar, de forma anticipada, el crèdit de
l’anualitat 2021 del contracte de subministrament de l’enllumenat públic subscrit al 2015.
Per tant, per tot l’exposat, requereixo l’inici i instrucció de l’expedient de modificació
pressupostària 20/2020 de:
1. Transferències de crèdit

2. Suplement de crèdit finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals

-

Finançament

Segon.- Vista la sol·licitud de transferència de crèdits del Servei d’Espai Públic i
Manteniment:

Tercer.- Atès l’informe favorable de la Intervenció municipal 287/2020, de data 17 de
novembre de 2020.
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FONAMENTS DE DRET
- Articles 177 a 180 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.
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.
- Bases d’Execució del Pressupost.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per
a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
- Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 20/2020 de transferències de crèdits per
import total de 174.214,56 euros i suplement de crèdit per import de 272.000,00 euros,
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, tal com segueix:
-

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Import

1400/2310/4800001

Concepte
Subv. al lloguer del parc d’habitatge SQV (COVID-19)

1301/3260/4800000

Ajuts a l'escolarització

45.000,00
145.000,00

Aplicació reduïda

TOTAL

Aplicació incrementada Concepte

100.000,00

Import

4100/4300/4800000

Subv. per pal·liar efectes econòmics pandèmia dl (COVID-19)

143.000,00

2301/1640/4800000

Subvenció per incineració

2.000,00
145.000,00

TOTAL

Concepte
5000/1510/6320001-18 Millora coberta edificis municipals
5000/1510/6320004-16 Reparacions dipòsit d'aigua Pompeu Fabra
5000/3300/6320001
Masia Can Feliu
Aplicació reduïda

TOTAL
Aplicació incrementada Concepte

5105/9203/6320000-16 Millores edificis
TOTAL
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Import
12.688,21
13.126,35
3.400,00
29.214,56
Import
29.214,56
29.214,56
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-

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicació suplementada Concepte

5102/1650/6190000

Millora enllumenat públic, ... vinculat al contracte
TOTAL

Concepte d'ingrès

87000

Concepte
Romanent de tresoreria per a despeses general
TOTAL

Import
272.000,00
272.000,00
Import
272.000,00
272.000,00

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis
de la Corporació.
Tercer.- Declarar executiu el present acord des del moment de l’aprovació.

RECURSOS
Us ho comuniquem, per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
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