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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 169/2020/eAJT
 

AMPLIAR ELS IMPORTS DE CONSITUCIÓ DE LA BESTRETA DE CAIXA FIXA DEL 
SERVEI DE COMPRES I SERVEIS GENERALS PER AL 2020, AMB CÀRREC A LA NOVA 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA HABILITADA PER FER FRONT A LES DESPESES 
DERIVADES DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PER COVID-19
 
 
Relació de fets
 
A causa de la situació d’emergència sanitària per COVID-19, i per poder atendre les despeses 
derivades d’aquesta, el pagament de les quals s’ha de fer al comptat, és necessària 
l'ampliació  de la bestreta de caixa fixa del departament de Compres i Serveis Generals. 

En data 9 de gener de 2020, es va dictar decret núm. 1229 pel qual s’aprovava la modificació 
de crèdit 03/2020 del pressupost 2020, per tal de fer front al finançament de les actuacions 
necessàries pal·liar les conseqüències del COVID-19, i es disposava la creació d’una aplicació 
pressupostària 02,9200,2260000 “Emergència sanitària” a l’Àrea de Compres i Serveis 
Generals.

Vist que això comporta una ampliació dels imports de constitució de la bestreta de caixa fixa.
 
La bestreta de caixa fixa del Servei de Compres i Serveis Generals es va constituir el dia 2 de 
març de 2020 mitjançant el decret número 960.
 
Data de sol·licitud de l'ampliació: 16/04/2020
Departament: Compres i Serveis Generals
Persona habilitada: NOYA*ESPINAZO,GEMMA- ES052425929M
Total constitució anual: 80.000 €
 
La constitució anual de la bestreta sol·licitada anava repartida i carregada a les següents 
aplicacions pressupostàries:
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT CONSTITUCIÓ
 02.9200.2200001  Despeses oficines generals  2.000€
 02.9200.2279902  Serveis de reprografia  2.000€
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Fonaments de dret
 
Atès la normativa que resulta d'aplicació a la present matèria, com és l'establert en les 
següents disposicions:
 
a) Article 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 73 a 76 del Reial Decret 500/90, de 20 
d'abril, Reglament pressupostari, en el que es regulen les BESTRETES DE CAIXA FIXA.
 
b) Base 20 i annex III de les Bases d'execució del Pressupost General de l'entitat per a 
l'exercici 2020 (pendent tramitació decret de modificació de les bases arran de l’emergència 
sanitària).
 
Per tot això, RESOLC:
 
PRIMER. Autoritzar l'ampliació de la següent bestreta de caixa fixa en la dependència i sota el 
responsable abans esmentat, per a l'atenció de les obligacions derivades de les despeses 
enumerades, que no es poden afrontar pel procediment general de gestió de la despesa sense 
pertorbar l'eficàcia i eficiència del funcionament del servei o activitat a càrrec del centre gestor.
 
BESTRETA ACTUAL
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT
 02.9200.2200001  Despeses oficines generals  2.000€
 02.9200.2279902  Serveis de reprografia  2.000€
 
NOVA PROPOSTA D'AMPLIACIÓ
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA CONCEPTE IMPORT

 02.9200.2260000  Emergència sanitària 76.000€ 
 
SEGON. Lliurar, trimestralment, a l'òrgan interventor els documents justificatius dels 
pagaments realitzats per a la seva fiscalització. Aquesta acció haurà de ser realitzada 
degudament pel receptor de la mateixa. 
 
TERCER. Lliurar, abans de la finalització de l'exercici, a l'òrgan interventor els documents 
justificatius dels pagaments realitzats per a la seva fiscalització i reintegrar de les quantitats no 
invertides o no justificades. Aquesta acció haurà de ser realitzada degudament pel perceptor 
de la mateixa.
 
QUART. PEU DE RECURS
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap 
tipus de recurs.
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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.

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.
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Conxi Martínez i Sánchez



Decret delegació competències núm. 66 

de data 09/01/2020

Regidora delegada d'Empresa i Innovació
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