INFORME JUSTIFICATIU
Assumpte:
MEMÒRIA
DE
L’EXPEDIENT
0426/2020/000002
DE
MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA A APROVAR PEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DEL MES
DE MAIG DE 2020
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El pressupost de la Corporació constitueix una previsió d'ingressos i una autorització de despesa
l'aprovació de la qual és competència del ple de la Corporació. Quan durant l'exercici sorgeixen
incidències, inicialment no previstes, la legislació vigent preveu la possibilitat d'escometre
modificacions pressupostàries.
L'aprovació de determinades modificacions pressupostàries, en concordança amb la competència
d'aprovació dels pressuposts, es reserva en alguns supòsits (perquè impliquen variacions
significatives envers el pressupost aprovat) al ple de la Corporació. Cal considerar incloses en
aquests supòsits les transferències de crèdits entre partides pertanyents a diferents àrees de
despesa.
L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del Pressupost
vigent mitjançant transferència de crèdits per un import total de 2.000.000,00 euros.
En atenció a les incidències produïdes en el present exercici, aquesta memòria explica les
modificacions proposades, les raons que les justifiquen i els efectes que es preveuen:

1. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA
1.1 Fonaments de dret: Les bases d'execució del Pressupost general del Consell Insular
preveuen, a la secció segona, la modificació dels crèdits pressupostaris. En concret, la base 11a
regula les transferències de crèdit pressupostari de la forma següent:
1. Les transferències de crèdit s'han d'ajustar al que disposa l'article 40 de l'RD 500/90.
2. La tramitació s'ha de fer segons el règim següent:
a) Transferències entre aplicacions de diferents àrees de despesa (primer dígit de la classificació per
programes) excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal o del Fons de
contingència: són competència del Ple i s'han de tramitar com estableixen l'article 169 TRLHL i les
presents bases d’execució.
b) Altres transferències entre aplicacions de diferent vinculació jurídica: a proposta del conseller o la
consellera executius del departament corresponent, i una volta emès l'informe d'Intervenció, l'ha
d'acordar el conseller de Serveis Generals i entrarà en vigor immediatament.
3. No hi ha inconvenient que les aplicacions de despeses obertes amb saldo zero puguin rebre
transferències de crèdit conformement a les previsions normatives vigents.

1.2 Antecedents:
La declaració per part de l'Organització Mundial de la Salut, de dia 11 de març de 2020, del brot de
COVID-19 com a pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern
espanyol mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, suposa un contundent impacte en
l’economia i la societat. Les mesures sanitàries de contenció impliquen una reducció temporal de
l’activitat econòmica i social i una aturada productiva en nombrosos sectors, amb importants
efectes negatius.
En aquest context, és imprescindible posar en marxa des d’aquesta institució insular diferents
mesures per pal·liar els efectes negatius deguts a la crisi sanitària i ajudar a enfortir els diferents
sectors econòmics de Menorca.
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1.3 Determinació de les accions a realitzar:
Davant la necessitat immediata d'actuació, s’ha procedit a una revisió íntegra del pressupost de
2020 del Consell Insular de Menorca, i l’equip de govern insular ha proposat la reducció de
determinats crèdits pressupostaris per dotar noves aplicacions amb l’objectiu d’enfortir els diferents
sectors econòmics de l’illa.
Des del Consell Insular s’ha volgut establir una estratègia consensuada amb tots els
departaments, mitjançant la qual s’han establert els criteris que regiran aquesta modificació, a
l’hora de determinar quines partides es destinen a la mateixa. Concretament s’han tingut en
compte les despeses que per motius de les restriccions socials i temporals no es podran dur a
terme, com la canalització d’ajuts i convenis de diferents programes en aquests nous ajuts i nou
conveni ara elaborats amb aquesta modificació pressupostària.
Les bases d'execució del pressupost regulen el règim de transferències establint l'òrgan
competent per autoritzar-les. Si bé la base d’execució 11a. del Pressupost general de 2020 del
Consell Insular de Menorca estableix tramitacions diferenciades atenent a que les transferències
es realitzin entre aplicacions de diferents àrees de despesa o no (veure punt 1.1 d’aquesta
memòria), es considera convenient tramitar aquesta modificació pressupostària segons el règim
de l’apartat a) de l’esmentada base d’execució i que sigui aprovada pel Ple de la institució, no
només perquè es tracta d’una modificació que es fonamenta per un escenari derivat d’una situació
única d’emergència sanitària i requereix tractar-se en bloc, sinó també per donar el mateix grau de
consens i publicitat a la totalitat de la modificació proposada.
La transferència de crèdits que es proposa és la següent:
Codi partida

Identificació partida

Baixa (€)

8-13600-2269900

Despeses diverses

2.000,00

5-15100-6404000

Projecte d'inversions plans especials i sectorials

8.000,00

6-17000-2200100

Subscripcions i publicacions

1.000,00

6-17000-2269900

Despeses diverses

12.500,00

Alta (€)
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6-17000-2270601

Pla Pedreres de Menorca

16.000,00

6-17000-2270602

Comunitat usuaris Aigua Menorca

15.000,00

6-17200-2260200

Difusió i campanyes de divulgació

14.000,00

6-17200-2260600

Educació ambiental Viu la Reserva de Biosfera

13.000,00

6-17200-2269900

Despeses diverses

8.000,00

6-17200-2270600

Estudis i treballs tècnics

15.000,00

6-17200-2270620

Pla d'Acció de la Reserva Biosfera (2019-2025)

45.000,00

6-17200-2260220

Revista ONA

8.000,00

6-17200-4620030

Conveni Ajuntam. Ferreries-Centre Geologia Menorca

20.000,00

6-17201-2270600

Estudis i treballs tècnics

20.000,00

8-24100-4700000

Ajuts desenvol.programes actius formació ocupacional i
contínua a treballadors ocupats i desocupats

10.000,00

4-32600-4620025

Conveni amb ajuntaments per ajuts educació 0-3

24.000,00

4-32600-7804000

Conveni UCE - Pau Casals

3.000,00

4-33200-2270601

Pla estratègic de biblioteques

5.000,00

4-33400-2260600

Reunions. Conferències i cursos

10.000,00

4-33400-2260601

Cursos Centre Internacional de Gravat

19.000,00

4-33400-2260603

Jornades literàries Albert Camus

10.000,00

4-33400-2269955

Escola d'Art Dramàtic de Menorca

10.000,00

4-33400-4110000

Transferència a l’IME per edició publicacions

2.000,00

4-33600-2260600

Jornades de Patrimoni Marítim

6.000,00

4-33600-2270050

Catalogació de nous fons patrimonials

8.000,00

4-34100-2210400

Subministrament de vestuari

10.000,00

4-34100-6237000

Equipaments i material esportiu

12.000,00

8-23110-4110003

Conveni OBSAM: estudi accés habitatge treball temporal

8.000,00

5-43900-2269902

Despeses diverses

10.500,00

5-43900-4620008

Ajuts ajuntaments dinamització comercial centres urbans

90.000,00

5-43900-4790000

Ajuts teixit empresarial i associatiu de Menorca

320.000,00

6-43901-2260200

Difusió i campanyes de divulgació

30.000,00

6-43901-2260900

Activitats culturals i esportives

35.000,00

5-43910-2269907

Exposicions

15.000,00

5-43910-2270600

Estudis i treballs tècnics

5.000,00

7-45300-6096700

Pla d'inversions en carreteres

80.000,00

7-45300-7600001

Millora de camins de la xarxa local i rural

100.000,00

8-46200-2270600

Estudis i treballs tècnics

15.000,00

2-92900-5000000

Dotació al fons de contingència

85.000,00

1-91200-4890117

Aportació a entitats associatives institucionals

10.000,00

1-91200-6230001

Adquisició equips d'imatge i so (comunicació)

5.000,00

8-92201-2260200

Difusió i campanyes de divulgació

10.000,00

8-92400-2260600

Jornades, conferències i cursos

5.000,00

5-43900-4620009

Convenis ajuntaments sector comerç i restauració

750.000,00

5-43900-4790001

Ajuts sector productiu Covid-19

400.000,00
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5-41000-6260000

Equipament informàtic

5.000,00

5-41200-2270600

Estudis i treballs tècnics

12.500,00

5-41230-2279900

Suport formació

5.000,00

5-41230-2270600

Suport banc de llavors autòctones

12.000,00

5-41240-2269902

Despeses diverses

3.000,00

5-41240-2270600

Suport campanyes inspecció

13.000,00

5-41900-4790000

Ajuts empreses comercialitz. formatge: promoció i divulgació

112.000,00

5-41900-4890002

Ajuts per la promoció sector equí de Menorca

70.000,00

5-41900-4891109

Conveni Associació Productors Vi de Menorca

12.000,00

5-41910-2269900

Despeses diverses

2.000,00

5-41910-2270601

Creació models plans cinegètics

3.000,00

5-41910-6230000

Equipament

2.000,00

6-17000-2260200

Difusió i campanyes de divulgació

12.500,00

4-33200-2270050

Catalogació nous fons documentals

3.000,00

4-32600-4539000

Programa Salut Jove i Cultura: transport de l'alumnat

6.000,00

4-33600-7800001

Concurs Joieria Talaiòtica

3.000,00

4-33400-4890006

Ajuts producció audiovisual i creació arts escèniques

24.000,00

5-41000-4790000

Ajuts sector primari Covid-19

1-43200-6190000

Inversions destinades a l'ús general

15.000,00

1-43200-7400000

Aportació Fundació Foment Turisme de Menorca

40.000,00

8-23110-6810000

Adquisició de sòl urbà per a co-habitatge

200.000,00

4-33200-2279902

Exposició i material Arxiu Imatge i So

10.000,00

4-33600-2279910

Neteja i senyalització de monuments

20.000,00

4-33600-6090001

Inversions V Pla de gestió de Patrimoni històric

20.000,00

4-33450-6220100

Edificis i altres construccions

45.000,00

1-43200-4790001

Ajuts sector turístic Covid-19

2-92900-5000000

Dotació al fons de contingència

2-92900-4800000

Ajuts 3er sector Covid-19

300.000,00

350.000,00
200.000,00
200.000,00
Total

2.000.000,00

2.000.000,00

Els nous crèdits s’assignaran de la següent manera:
 Convenis amb ajuntaments de l’illa de Menorca pel sector comerç i restauració Covid-19:
750.000,00€
 Convocatòries d’ajuts del CIM:
- al sector primari (explotacions agràries): 300.000,00€
- al sector productiu (fabricants, productors i artesans de Menorca –exclòs comerç i turisme-):
400.000,00€
- al sector turístic (establiments i empreses d’activitats turístiques de turisme actiu):
350.000,00€
- al tercer sector (entitats sense afany de lucre de dues modalitats: activitats culturals,
educatives, juvenils i esportives; i activitats d'acompanyament, ambientals, animalistes, de
cooperació i economia social): 200.000,00€

En quant als 750.000,00€, que es destinaran a convenis amb ajuntaments per reactivar comerç i
restauració, en aquest moment no es pot concretar l’assignació a cada una de les 8
administracions municipals de l’illa. La distribució es definirà en els propers dies, consensuant en
la propera reunió de Batlles criteris objectius pel seu repartiment, compromisos i objectius
específics.
Referent als ajuts al tercer sector, la proposta de transferència de crèdits planteja com a nova
partida pels 200.000,00€ una partida englobada en un grup de programes per situacions
transitòries (929), atès els diferents àmbits ens els que s’ubiquen aquest tipus d’entitats i a l’espera
de valorar la repercussió de l’actual crisi en cada un d’ells i definir els criteris/àmbits dels ajuts.
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1.4 Finançament
Aquesta modificació pressupostària no altera la quantia total d'aquest, s'imputa l'import total o
parcial dels diferents crèdits a les noves partides pressupostàries.

El director insular de Serveis Generals
Alexandre Vidal Sierra
Maó, en la data que consta a la signatura electrònica d’aquest document

Alexandre Vidal Sierra
05/05/2020 17:42:19
Acceptació
Maó

