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PROPOSTA

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 30/2020/eINT

RATIFICAR DOS DECRETS RELATIUS A L´EMERGÈNCIA SANITÀRIA

Relació de fets
.
Vist que en data 13 de març i 24 de març de 2020, la regidora delegada d´Empresa i 
Innovació, decret de delegació de competències núm. 66 de data 9 de gener de 2020, 
va dictar dos decrets pels quals s´aprova l´expedient de modificació de crèdits del 
pressupost municipal núm. 03/2020 amb relació a l´emergència sanitària.

Vistos que aquests decrets han de ser ratificats pel Ple de l´Ajuntament.

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l´adopció del següent

ACORD

PRIMER.  Ratificar el Decret núm. 1229 de regidora delegada de data 13 de març de 
2020, que es transcriu a continuació:

“Identificació de l'expedient
Núm. exp.: 28/2020/eINT

APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 DEL PRESSUPOST 2020

Relació de fets

Per tal de fer front al finançament de les actuacions que siguin necessàries per tal de pal·liar les 
conseqüències del COVID-19, es disposa la creació d’una aplicació pressupostària 
02,9200,2260000 “ Emergència sanitària” a la Àrea de Compres i Serveis Generals amb un 
import de 50.000 euros que es finançarà amb una transferència de crèdit de l’aplicació del 
Fons de Contingència.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l’art 177del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes locals i la base 33 de les bases d’execució del pressupost vigent,

Per tot això, RESOLC:
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PRIMER.- Habilitar un crèdit extraordinari, aplicació 02.9200.2260000 “Emergència 
sanitària” amb un import de 50.000 euros que es finança amb una transferència de l’aplicació 
20.9290.50000 Fons de Contingència.

SEGON.- L’esmentada modificació de crèdits és immediatament executiva.

TERCER.- Ratificar el present Decret i aprovar la tramitació que correspongui en el proper 
Ple municipal”

SEGON.  Ratificar el Decret núm. 1277 de regidora delegada de data 24 de març de 
2020, que es transcriu a continuació:

“Identificació de l'expedient
Núm. exp.: 28/2020/eINT

APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2020 DEL PRESSUPOST 2020

Relació de fets

Per tal de fer front al finançament de les actuacions que siguin necessàries per tal de pal·liar les 
conseqüències del COVID-19, es disposa la creació d’una aplicació pressupostària 
02,9200,2260000 “ Emergència sanitària” a la Àrea de Compres i Serveis Generals amb un 
import de 50.000 euros que es finançarà amb una transferència de crèdit de l’aplicació del 
Fons de Contingència.

Fonaments de dret

Atès el que disposa l’art 177del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes locals i la base 33 de les bases d’execució del pressupost vigent,

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- Habilitar un crèdit extraordinari, aplicació 02.9200.2260000 “Emergència 
sanitària” amb un import de 50.000 euros que es finança amb una transferència de l’aplicació 
20.9290.50000 Fons de Contingència.

SEGON.- L’esmentada modificació de crèdits és immediatament executiva.

TERCER.- Ratificar el present Decret i aprovar la tramitació que correspongui en el proper 
Ple municipal”

TERCER.  Exposar al públic el present acord  pel  termini de quinze dies mitjançant   la
publicació en el Butlletí oficial de la província de Barcelona a efectes de suggeriments i
observacions. En cas de no produir-se,  s’entendrà aprovada definitivament la proposta
i es publicarà un resum dels pressupostos modificats en el BOPB.

QUART. Peu de recurs.
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

Cèsar Rodríguez Solà

L'interventor

Jaume Meseguer Linares

Lletrat adscrit a l'Àrea

Conxi Martínez i Sánchez



Decret delegació competències núm. 66 

de data 09/01/2020

Regidora delegada d'Empresa i Innovació
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