DONAR COMPTE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA EXP. 3 MITJANÇANT
CREDIT EXTRAORDINARI",
Per decret d’alcaldia de data 24 d’abril del corrent, ha estat aprovada modificació
pressupostària mitjançant crèdit extraordinari per import de 81.934,74€ per a
l’atorgament d’ajuts extraordinaris amb caràcter d’urgència social a les persones,
principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual
situació provocada per la propagació del coronavirus. Aquesta habilitació de crèdit es
finança mitjançat romanent de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre
de 2020.
Aquesta modificació s’ha tramitat d’acord amb el que regulen els RDL 8/2020 i
11/2020.
L'òrgan competent per a la seva aprovació de manera excepcional i tal com estableix
l'article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, en
relació amb el 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, serà l'Alcalde mitjançant decret o resolució.
La mateixa norma legal estableix que l’acord d’aprovació haurà de ser objecte de
convalidació en el primer Ple posterior que se celebri, exigint-se per a això el vot
favorable d'una majoria simple i la posterior publicació en el Butlletí Oficial
corresponent.
Per tot això,

PRIMER.- Convalidar el decret núm 232 de data 24 d’abril de 2020 respecte a
l’aprovació d’una modificació pressupostària consistent en crèdit extraordinari, el text
del qual és el següent:
“Relació de fets
Davant la necessitat immediata d'actuació després de la declaració per part de l'Organització
Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot de COVID-19 com pandèmia
Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es torna imprescindible que les diferents administracions públiques,
incloses les administracions locals, adoptin mesures urgents, tendents a mitigar l'efecte de la
pandèmia en la societat i els seus ciutadans, especialment en els col·lectius més vulnerables.
En aquest context cal tramitar aquest tipus de modificació pressupostària per dotar de crèdit a
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destinar a l’atorgament d’ajuts extraordinaris amb caràcter d’urgència social a les persones,
principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació
provocada per la propagació del coronavirus. L’import que es proposa destinar és de
150.000€, recollit en les bases que per aquests ajusts es preveuen aprovar.
Es tracta doncs, d’una despesa específica que no pot demorar-se i per a la qual el pressupost
de l’exercici 2020 no contempla crèdit.
Per habilitar aquest crèdit pressupostari, es proposa en aquest expedient dotar un import de
81.934,74€ finançat amb aplicació de romanent de tresoreria de 31 de desembre de 2019 a
l’ampar del que regulen els RDL 8/2020 i 11/2020. Per a la resta de l’import, s’està tramitant
una altra modificació pressupostària.
Consta a l’expedient, informe de la Secretaria-Interventora referent a l’aplicació del superàvit
procedent de la liquidació pressupostària, així com informe a la modificació que es proposa.

Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
2. L'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
3. L'article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
4. La Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg. 2/2004, de
5 de març).
6. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
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7. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.

A la vista de la proposta del Regidor d’Hisenda i de conformitat amb el que disposa l'article 20.2
de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID -19, en relació amb el 21.1
m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
ACORDO:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de
Mar consistent en crèdit extraordinari per import de 81.934,74€ finançat mitjançant l’aplicació
de romanent de tresoreria de 31 de desembre de 2019, amb el següent detall:
Descripció
Ajuts urgència social extraordinaris Covid-19
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Import
81.934,74

Finançament:
Concepte pressupostari
70 87000

Descripció
Romanent de tresoreria despeses generals RDL
11/2020

Import
81.934,74

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
que aquest celebri per a la seva convalidació exigint-se per a això el vot favorable de la majoria
simple, article 20.2 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19
TERCER.- Un cop convalidat se sotmetrà a la publicitat corresponent en el Butlletí oficial.”

Regidor d’hisenda
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