Referència:

2021/00006758B

Procediment:

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

INTERVENCIO (MBP)

Catalina Eva Alemany Covas, Secretària de l’Ajuntament de Marratxí,
Certific: Que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 28-06-2021, adoptà, entre
d’altres, el següent acord:
Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/21 per a
inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost de 2021

Vist l’expedient relatiu a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit 1/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del
Pressupost de 2021.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 177.2 del TRLHL i 37 i 38 del RD 500/90, la
competència per aprovar els expedients de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit correspon
al Ple de la Corporació.

S’acorda el següent:
1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1/21 a
les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents:
Tipus de
modificació
Crèdit
extraordinari
Crèdit
extraordinari
Crèdit
extraordinari
Suplement
de crèdit
Suplement
de crèdit
Crèdit
extraordinari
Suplements
de crèdit

Aplicació
pressupostària
16100.619.00
16000.609.00
15320.619.00
16500.619.00
15101.619.00
23148.632.00
23100.120.01
23100.160.00

Concepte

Import (€)

Substitució i millora de la xarxa d’aigua
potable de la urbanització Sant Marçal
Construcció de la xarxa de clavegueram
de Son Caulelles i c/ Escola
Millora d’asfalts de diversos vials
del TM de Marratxí
Reforma de l’enllumenat públic del
polígon industrial de Marratxí (fase 2)
Millora de mobilitat sostenible i itineraris
escolars segurs
Rehabilitació de l’escola vella
del Pont d’Inca
Programa de reforç a l’atenció primària de
l’Àrea de Serveis Socials
TOTAL

1.863.237,27
800.419,84
946.613,07
405.210,15
151.403,78
319.247,49
39.350,55
12.631,53
4.538.113,68

Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
13523424627233762633 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Marratxí: https://seuelectronica.marratxi.es

2n. Modificar l’annex d’inversions del Pressupost de 2021 en els termes següents:

Aplicació
pressupostària
16100.619.00
16000.609.00
15320.619.00
16500.619.00
15101.619.00
23148.632.00

Projecte
Substitució i millora de la
xarxa d’aigua potable de la
urbanització Sant Marçal
Construcció de la xarxa de
clavegueram de Son
Caulelles i c/ Escola
Millora d’asfalts de diversos
vials del TM de Marratxí
Reforma de l’enllumenat
públic del polígon industrial
de Marratxí (fase 2)
Millora de mobilitat
sostenible i itineraris
escolars segurs
Rehabilitació de l’escola
vella del Pont d’Inca

Import (€)

Finançament
Ingressos
RLT
afectats

1.863.237,27

1.863.237,27

800.419,84

800.419,84

946.613,07

946.613,07

1.034.006,49

628.796,34

405.210,15

401.403,78

250.000,00

151.403,78

319.247,49

319.247,49

3r. Que es sotmeti a informació pública i prossegueixi la tramitació corresponent, prenent-se
nota per la Intervenció municipal.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Economia i Especial de Comptes de data 23 de juny de 2021, abans transcrit, els senyors
assistents acorden per majoria amb els vots a favor dels sis regidors del PSOE, dels quatre
regidors de MÉS, de la regidora d’IDMA-El Pi, dels tres regidors de Ciudadanos, del regidor
d’Unides Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels quatre regidors del PP
i de la regidora de VOX, aprovar els acords esmentats.
(Nota: Per fer constar que s’expedeix el present certificat de conformitat amb el que disposa
l’article 206 del ROF i per tant a reserva dels terminis que resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent).
I per a que consti i obri els efectes oportuns, expedesc el present certificat, d’ordre i
amb el vist-i-plau del Sr. Batle
Vist-i-plau
El Batle
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Marratxí, 1 de juliol del 2021
El Batle,

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Catalina Eva Alemany Covas
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