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Referència: 2021/00007586B

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 27-07-2021, adoptà, entre 
d’altres, el següent acord: 

Modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/21 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 2/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del 
Pressupost de 2021.
 

S’acorda el següent:

PROPOSTA D’ACORD

1r. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/21 a 
les aplicacions pressupostàries i pels conceptes i imports següents: 

Tipus de 
modificació

Aplicació 
pressupostària Import (€) Concepte

Crèdit 
extraordinari 15320.609.00 497.286,28 Restauració paisatgística i connexió Polígon 

industrial - Estació tren Es Figueral 

Suplement 
de crèdit 93300.632.00 435.942,30

Rehabilitació de cobertes i mesures 
temporals de protecció interior de l’antiga 

fàbrica de Pepsi
Suplement 
de crèdit 93300.632.00 157.368,66 Resolució de patologies constructives al 

centre “La Deixalleria”
15100.634.00 77.682,00
15300.634.00 559.191,75
17000.634.00 329.235,15
92000.634.00 295.520,93
43000.624.00 37.274,05
23100.634.00 149.096,20

Crèdits 
extraordinaris

34000.624.00 43.636,11

Subministrament de 36 vehicles municipals

Crèdit 
extraordinari 16210.622.00 513.152,67 Obra, instal·lació i equipament de Parc Verd 

Suplement 
de crèdit 17100.619.00 35.451,06 Instal·lació i rehabilitació de Parcs infantils 

TOTAL 3.130.837,15
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Aquesta modificació pressupostària es finançarà amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.

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

FinançamentAplicació 
pressupostària Concepte Import (€) Ingressos 

afectats RLT

15320.609.00
Restauració paisatgística i 
connexió Polígon industrial 
- Estació tren Es Figueral

497.286,28 497.286,28

93300.632.00

Rehabilitació de cobertes i 
mesures temporals de 
protecció interior de 

l’antiga fàbrica de Pepsi

435.942,30 435.942,30

93300.632.00
Resolució de patologies 

constructives al centre “La 
Deixalleria”

157.368,66 157.368,66

15100.634.00 77.682,00 77.682,00
15300.634.00 559.191,75 559.191,75
17000.634.00 329.235,15 329.235,15
92000.634.00 295.520,93 295.520,93
43000.624.00 37.274,05 37.274,05
23100.634.00 149.096,20 149.096,20
34000.624.00

Subministrament de 36 
vehicles municipals

43.636,11 43.636,11

16210.622.00 Obra, instal·lació i 
equipament de Parc Verd 513.152,67 513.152,67

17100.619.00 Instal·lació i rehabilitació 
de Parcs infantils 35.451,06 35.451,06

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 22 de juliol 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 quatre regidors del PP, del regidor d’Unides 
Podem i del regidor del Grup Mixt; i amb les abstencions dels tres regidors de Ciudadanos 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
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El Batle

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 2 d'agost del 2021

El Batle,
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