PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2020
Assumpte

Exp.4/2020 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria de 31
de desembre de 2019

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 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 ajuts es preveuen
aprovar.
En data 24 d’abril del present, s’ha aprovat per decret d’alcaldia modificació
pressupostària de crèdit extraordinari habilitant crèdit per als ajuts extraordinaris de
caràcter d’urgència social amb un import de 81.934,74€. En la proposta actual es
proposa ampliar aquest crèdit amb 68.065,26€.
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Es tracta doncs, de despesa específica que no pot demorar-se.
El finançament que es proposa correspon a romanent de tresoreria per a despeses
generals de 31 de desembre de 2019.
Consta a l’expedient, informe de la Secretaria-Interventora referent a l’aplicació del
superàvit procedent de la liquidació pressupostària.
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1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
3. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
4. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
5. La disposició addicional 3a del RD 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada
pel RD 465/2020
D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar l’adopció dels acords que
segueixen:

Proposta d’acord
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar consistent en suplement de crèdit per import de 68.065,26€ finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2019, amb el
següent detall:

Partida pressupostària
50 23100 4800003

Descripció
Ajuts urgència social extraordinaris Covid-19

Finançament:
Pressupost d’ingressos:
Concepte pressupostari
70 87001

Descripció
Romanent de tresoreria despeses generals

Import
68.065,26

Import
68.065,26

SEGON.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
TERCER.- S’acorda la no aplicació de la suspensió i interrupció dels terminis per a la
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic des del dia 14 de març
declarada per la disposició addicional 3a del RD 463/2020, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i
això motivat perquè la present modificació pressupostària respon a mesures urgents
aprovades per aquest Ajuntament tendents a mitigar l'efecte de la pandèmia en la
societat i els seus ciutadans.
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Suplement de crèdit:
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No obstant això, que el Ple acordi allò que estimi oportú.
Sant Pol de Mar, 24 d’abril de 2020
Regidor d’Hisenda
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