
PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA CONVALIDACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10/2020

RESULTANT que,  mitjançant  Providència  de  Batlia  de  data  6  d'abril  de  2020,  s'ha  incoat  expedient  de
modificació del pressupost mitjançant la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid
de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019;

VISTOS els informes emesos per l'interventor municipal de data 6 d'abril de 2020 sobre el procediment i sobre
la  possibilitat  d'utilització  de  l'esmentat  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals,  que  consten  a
l'expedient;

VISTA la memòria justificativa de la necessitat de modificar crèdits al Pressupost Municipal del vigent exercici,
mitjançant crèdits extraordinaris, redactada de conformitat al que disposa l'article 37.2 del Decret 500/1990,
de  20  d'abril,  pel  qual  es  desenvolupa  el  capítol  I  del  títol  VI  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos de data 8 d'abril de 2020;

RESULTANT que l'activitat que promou aquest Ajuntament en l'àmbit de les seves competències exigeix la
realització de despeses de caràcter específic i determinat per a les quals no existeixen o són insuficients els
crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, atès que podrien
perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. En concret, les despeses proposades presenten
el següent detall:

 Despeses diverses de funcionament derivades del COVID-19.

 Ajudes econòmiques per persones en risc d'exclusió COVID-19.

CONSIDERANT que aquestes despeses són d'urgència social, per ajudar les persones més necessitades i
per la posada en marxa d'una sèrie d'instruments per reforçar als treballadors socials de l'Ajuntament, així
com posar en marxa un Punt d’Informació Únic (PIU) per dotar de la informació i l’assessorament necessaris
els ciutadans d'Inca en qualsevol aspecte relacionat amb la conjuntura actual;

VIST que el Reial decret 11/2020 permet destinar com a inversió sostenible, despeses corrents a la política de
despesa 23, i que determina que es tramitarà dita modificació per resolució del president de la corporació
local sense que li siguin d'aplicació les normes sobre reclamació i publicitat de l'article 169 del TRLRHL;

VISTES que aquestes resolucions/acords han de ser objecte de convalidació en el primer Ple posterior que se
celebri, exigint-se el vot favorable d'una majoria simple i la seva posterior publicació al BOIB;

VIST  que  les  competències  en  matèria  pressupostària  i  en  concret  de  les  modificacions  de  crèdit  són
competència de la Junta de Govern de conformitat amb el que disposen les bases d'execució del Pressupost
general municipal per l'any 2020, en totes aquelles modificacions en què el Ple no és el competent;

VIST que en data 8 d’abril de 2020 va aprovar la modificació de crèdit 10/2020 per crèdit extraordinari finançat
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per incorporar part del superàvit de l'exercici 2019, i
donar trasllat a la Ple per la seva convalidació. Es proposa a l'Ajuntament ple l’adopció del les següents
PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER. Convalidar i ratificar la modificació de crèdit 10/2020, per crèdit extraordinari finançat amb romanent
de tresoreria per a despeses generals, el resum de la qual és la següent:

Altes en aplicacions de despeses



PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ
(€) CRÈDIT DEFINITIU (€)

000.23101.2269909

ASSISTÈNCIA SOCIAL
PRIMÀRIA . DESPESES
DIVERSES DERIVADES

DEL COVID 19

- 113.584,60 113.584,60

000.23101.4800002

ASSISTÈNCIA SOCIAL
PRIMÀRIA. AJUDES

ECONÒMIQUES AMB
RISC D'EXCLUSIÓ

SOCIAL DERIVADES
DEL COVID-19

- 201.900,00 201.900,00

TOTAL - 315.484,60 315.484,60

Altes en el Pressupost d'Ingressos

PARTIDA DESCRIPCIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT MODIFICACIÓ
(€) CRÈDIT DEFINITIU (€)

87000
ROMANENT

TRESORERIA
DESPESES GENERALS

- 315.484,60 315.484,60

TOTAL 315.484,60 315.484,60

SEGON. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans per al seu
finançament,  que  es realitzarà mitjançant  el  romanent  líquid  de  Tresoreria  per  a  despeses generals  per
l'import de la modificació.

TERCER. L'acord d'aprovació i  el  resum per capítols de la modificació de crèdits haurà de publicar-se al
Butlletí Oficial de les Illes Balears seva vigència i impugnació jurisdiccional.

QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits aprovada, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de
la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.


