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w w w . s a n t q u i r ze va l l e s. ca t

Modificació pressupostària 18/2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
Us notifiquem que en la sessió Ordinària de Ple que va tenir que va tenir lloc el dia
29/10/2020, es va adoptar l’acord que literalment es transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atesa la providència d’inici d’expedient de data 15 d’octubre de 2020, mitjançant la qual
es posa de manifest el següent:
1. La necessitat expressada per part de diferents serveis municipals, segons els
corresponents informes tècnics, de dotar econòmicament determinades aplicacions
pressupostàries per poder assumir despeses destinades a pal.liar els efectes de la
pandèmia del COVID-19, que no es poden posposar i que seran necessàries fins a
finals d’exercici, entre elles les següents:
Via Pública: increment de les actuacions de recollida d’escombraries i d’abocament
de residus, actuacions de senyalització a la via pública, concretament a l’entorn de
les escoles.
Salut: adquisició de materials de prevenció i serveis extraordinaris de desinfecció.
Educació: adquisició d’equips informàtics per adaptar-se al nou entorn telemàtic, i
d’elements de mobiliari per evitar els contagis (mampares, ...).
Presidència: adaptació de diferents espais a la normativa Covid-19.
Serveis Socials: increment de les ajudes alimentàries per a famílies amb situació
vulnerable.
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2. És de l’interès municipal garantir la protecció de les persones mitjançant l’adequada
prestació dels diferents serveis, ordinaris i extraordinaris, per pal.liar l’impacte de la
Covid-19.
3. Per tal de fer efectives i dur a terme aquestes accions i mesures amb l’adequada
cobertura econòmica i pressupostària, es requereix modificar el vigent pressupost en
la forma següent:
DESPESES
1. Crèdits extraordinaris finançats mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals
Codi aplicació
Concepte
Crèdit
1501/3321/6230000 Millores biblioteca
10.100,00
1303/3260/6250001 Mobiliari
4.000,00
1300/3200/6260000 Material informàtic
10.000,00
5100/1330/6230002 Senyalització viària
25.000,00
Total
49.100,00
2. Suplements de crèdit finançats mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals
Codi aplicació
2300/3110/2269902
2300/3110/2279904
5101/1532/2140000
5200/1622/2090000
5200/1621/2270000
5106/4500/6190000
2100/2310/4800004
1300/3230/2120000
4100/4312/4800000
Total

Concepte
Materials de prevenció extraordinaris covid-19
Serveis extraordinaris de Salut Covid-19
Conservació vehicles
Cànon abocador
Recollida integral d'escombraries i neteja viària
Treballs de senyalització horitzontal: pintura viària
Ajuts alimentaris extraordinaris COVID-19
Manteniment centres educatius
Conveni per la dinamització comercial

Crèdit
6.800,00
21.500,00
6.000,00
116.000,00
87.000,00
9.000,00
32.000,00
3.000,00
15.000,00
296.300,00

El total de la modificació de crèdit és de 345.400,00 euros
-

Finançament

INGRESSOS – Romanents de Tresoreria per a despeses generals

Concepte
87000

Descripció
Romanents de Tresoreria per a despeses generals

Crèdit
345.400,00
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Total

345.400,00

El total del finançament és de 345.400,00 euros.

Vist l’informe de la Intervenció municipal 248/2020, de data 19 d’octubre de 2020.

FONAMENTS DE DRET
Normativa, entre d’altra:
- 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 18/2020, mitjançant crèdits
extraordinaris per import de 49.100,00 euros i suplement de crèdits per import de
296.300,00 euros, finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals,
d’acord amb l’especificat als antecedents.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis
de la Corporació.
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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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