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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 19 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A L'AMPLIACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.
4179/2020, DE 27 DE MARÇ, RELATIU A L'AUTORITZACIÓ A LA INTERVENCIÓ GENERAL
MUNICIPAL PER L'EXERCICI DEL CONTROL INTERN MITJANÇANT CONTROL FINANCER
EN DETERMINATS SUPÒSITS AMB OCASIÓ DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL
DERIVAT DE LA CRISI SANITÀRIA I A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ SEGONA DEL
CITAT DECRET (AJT/18192/2020)
ATÈS que la pandèmia generada per la COVID-19 ha suposat una emergència sanitària a
nivell global, que ha afectat a l’economia productiva i al benestar dels ciutadans, amb
conseqüències i efectes negatius a l’àmbit socioeconòmic i amb incidència en l’activitat
economicofinancera de tots els ens que conformen el sector públic. Per contrarestar-la, es va
dictar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, el qual s’ha
anat prorrogant en diverses ocasions, trobant-nos actualment en la pròrroga establera per Reial
decret 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins a les 00:00 del dia 21 de juny de 2020.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març, de mesures extraordinàries
relacionades amb la COVID-19, relatives a l’autorització a la Intervenció General Municipal per
l’exercici del control intern mitjançant el control financer en determinats supòsits amb ocasió de
l’impacte econòmic i social derivat de la crisi sanitària durant el període de vigència de l’estat
d’alarma per agilitzar la gestió de la despesa i la contractació pública durant la crisi sanitària.
ATÈS que pel citat Reial decret 555/2020, de 5 de juny, es van determinar les competències
per l’adopció, superació, modulació i execució de mesures corresponents a la fase III del Pla de
desescalada i l’aixecament gradual i coordinat de les esmentades mesures tal com es preveu
en el Pla per a la Transició vers una Nova Normalitat.
VIST el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, pel qual s’estableixen les mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la COVID-19, on al seu article 1 s’afegeix,
com a objecte, la prevenció de nous possibles rebrots una vegada finalitzada la vigència de
l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i al seu article 2.3 es determina l’aplicació de les citades
mesures fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 (BOPB de 23 de març de
2020), pel qual es va delegar en el 1er tinent d’alcaldia, amb caràcter general, les
competències per a la gestió de la contractació durant el temps de vigència de l’estat d’alarma i
les seves pròrrogues.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de 17 de juny de 2020, pel qual es va delegar en el
tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, l’exercici de les competències atribuïdes a la
Junta de Govern Local en matèria de contractació per a dictar els actes definitius o de tràmit de
contractació, suspensió, modificació, pròrroga, resolució, liquidació i, en general, qualsevol altra
actuació que es pugui produir en relació a tots els contractes de l’Ajuntament públics o privats,
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inclosos o exclosos de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb vigència des del moment en
que cessin els efectes de la delegació de competències en matèria contractual aprovada per
acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 i fins a la finalització de la situació
de crisi sanitària, en tant no sigui objecte de modificació o revocació i sense perjudici de la seva
acceptació pels òrgans delegats.
ATÈS que, en consonància amb la delegació de competències descrita anteriorment, finalitzat
l’estat d’alarma es preveu que sigui necessari mantenir els procediments extraordinaris de
control intern relacionats amb la COVID-19 i l’autorització a la Intervenció General Municipal
per a l’exercici del control intern mitjançant el control financer, així com a possibilitar l’aplicació
dels procediments de fiscalització limitada prèvia de despeses i de contractació derivats de la
COVID-19 amb la finalitat de seguir facilitant l’agilització dels procediments de gestió
contractual durant el període transitori entre la finalització de l’estat d’alarma i la declaració, pel
Govern de l’Estat, de la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Vist l’informe núm. 72/2020 de la Intervenció General Municipal, on es motiva la necessitat
d’ampliar la vigència del citat Decret d’Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març i la modificació
del seu dispositiu segon.
Vist l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
la qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades
en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de
l’apartat 4 del citat precepte.
L’Alcaldia-Presidencia, en exercici de la citada competència
RESOL:
PRIMER.- AMPLIAR la vigència del Decret d’Alcaldia núm. núm. 4179/2020, de 27 de març, de
mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19, relatives a l’autorització a la
Intervenció General Municipal per l’exercici del control intern mitjançant el control financer en
determinats supòsits amb ocasió de l’impacte econòmic i social derivat de la crisi sanitària
previstos durant el període de vigència l’estat d’alarma declarat per Reial decret llei 463/2020,
fins a la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en tant no sigui
objecte de modificació o revocació, en els mateixos termes previstos en els dispositius primer i
tercer del citat Decret.
SEGON.- MODIFICAR, amb efectes de les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020, el dispositiu
segon del Decret d’Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març, en el sentit següent:
On diu:
“SEGON.- AUTORITZAR a que els actes de recepció de les entregues que es realitzin durant
el període de vigència de l’estat d’alarma es puguin efectuar sense l’assistència dels
representats designats per la Intervenció General Municipal.
A aquests efectes, a la data en la hagi de tenir lloc l’acte formal de recepció de les esmentades
entregues, el representat designat per la Intervenció General Municipal comunicarà al gestor si
hi assistirà o no a aquest acte, d’acord amb el procediment actualment establert.
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril, quan la intervenció de
la comprovació material de la inversió s’efectuï sense l’assistència del representat designat per
la Intervenció General Municipal, la comprovació de la inversió es justificarà amb l’acta de
conformitat signada pels que van participar en aquesta o amb una certificació expedida pel
responsable del servei gestor al que li correspongui rebre o acceptar les obres, serveis o
adquisicions, en la que s’expressarà que s’ha fet càrrec del material adquirit, especificant-ho
amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord
amb les condicions generals i particulars que, en relació amb aquests, haguessin estat
prèviament establertes.”
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Ha de dir:
“SEGON.- AUTORITZAR a que únicament en el cas que es doni una situació excepcional que
comporti l’adopció de mesures especials per part de les autoritats sanitàries derivada de
possibles rebrots de la COVID-19, les actes de recepció de les entregues que es realitzin una
vegada finalitzat l’estat d’alarma i fins a la declaració de finalització de la situació de crisi
sanitària es puguin efectuar sense l’assistència dels representats designats per la Intervenció
General Municipal.
A aquests efectes, a la data en la hagi de tenir lloc l’acte formal de recepció de les esmentades
entregues, el representat designat per la Intervenció General Municipal comunicarà al gestor si
hi assistirà o no a aquest acte, d’acord amb el procediment actualment establert.
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril, quan la intervenció de
la comprovació material de la inversió s’efectuï sense l’assistència del representat designat per
la Intervenció General Municipal, la comprovació de la inversió es justificarà amb l’acta de
conformitat signada pels que van participar en aquesta o amb una certificació expedida pel
responsable del servei gestor al que li correspongui rebre o acceptar les obres, serveis o
adquisicions, en la que s’expressarà que s’ha fet càrrec del material adquirit, especificant-ho
amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s’ha executat l’obra o servei d’acord
amb les condicions generals i particulars que, en relació amb aquests, haguessin estat
prèviament establertes.”
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les Tinences d’Alcaldia, Regidories de Govern,
Regidories Presidències de Districte, resta de Regidories Municipals, al personal directiu, als
caps de servei de l’Ajuntament i a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la
representació sindical d’aquest Ajuntament.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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