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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
EL COVID-19, RELATIVES 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.
La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell global. Aquesta
crisi sanitària s’està transmetent a la societat de forma immediata i afectant a l’economia
productiva i al benestar dels ciutadans. Per contrarestar-la el Govern de l’Estat va declarar
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, mentre que per l’article 34 del Reial decret
llei 8/2020, de de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries, s’han establert mesures que
afecten a l’activitat econòmico-financera de tots els ens que conformen el sector públic per a
pal.liar l’impacte econòmic i social del COVID-19.
La situació generada per l’evolució del COVID-19 comporta la necessitat de contemplar
mesures excepcionals, tal com s’està fent en altres àmbits, també en el del control de la gestió
econòmico- financera efectuat per la Intervenció General municipal, en particular en la
modalitat de control corresponent a la funció interventora.
La funció interventora és una modalitat de control, regulada en el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i en el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local, que té per objecte controlar, abans de que siguin
aprovats, tots els actes del sector públic estatal, autonòmic i local, que donin lloc al
reconeixement de drets o la realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments
que d’aquests se’n derivin, i la inversió o aplicació en general de els seus fons públics, amb la
finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas, de
conformitat amb la normativa pressupostària d’aplicació.
Els apartat 3 i 4 de l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableixen respectivament,
que les entitats locals mitjançant un acord del ple, poden determinar que les obligacions o
despeses sotmeses a fiscalització limitada seran objecte d’un altra amb posterioritat mitjançant
el control financer permanent, en els termes establerts en els esmentats Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, així com en els de la Instrucció
que desenvolupa el règim de control intern i de la Instrucció reguladora per a l’exercici de la
funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior en matèria de
despeses i ingressos, aprovades pel Ple de l’ajuntament.
Ateses les limitacions de mitjans tècnics i humans de la Intervenció general municipal, als que
s’afegeixen les circumstàncies extraordinàries derivades del COVID-19 i la priorització del
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teletreball en la realització de la funció interventora en el gestor d’expedients electrònics
AUPAC de recent implantació, suposen que no pugui assumir de forma àgil la funció de
fiscalització prèvia en els termes que estableix la legislació vigent per garantir el normal
funcionament dels procediments de despesa en l’actual situació extraordinària, la qual cosa
obliga a preveure sistemes alternatius de control que, en tot cas, estiguin emparats per la
legislació vigent, com és el control financer permanent.
Vistes les Resolucions de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat: Resolució de 23
de març de 2020 per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020,
(BOE de 24/3/2020), per la que s’adopta mesures urgents i excepcionals en l’àmbit del control
de la gestió econòmico-financera efectuat per la IGAE com a conseqüència del COVID-19.
Atès que la Instrucció reguladora per a l’exercici de la funció interventora en règim de
fiscalització limitada prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos preveu
l’aplicació supletòria de la Llei 47/2002, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Vist l’informe de la Intervenció General municipal 36/2020.
Atesa la impossibilitat per preveure la actual situació de pandèmia i la seva incidència en el
control i fiscalització de la gestió econòmico-financera i que l’ajuntament hagi acordat la
suspensió de la celebració del Ple del mes de març, fa que sigui convenient que l’Alcaldessa,
aprovi mitjançant decret, en els termes que s’indiquen, les autoritzacions en favor de la
Intervenció General Municipal, en relació amb el règim de control de les despeses i de la
contractació necessàries per a fer front al COVID-19, mentre duri l’estat d’alarma aprovat per
Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
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.- AUTORITZAR a la Intervenció General Municipal a exercir el control intern de la
gestió econòmico-financera de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat regulat al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, durant la vigència de l’estat d’alarma aprovat pel Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, en els termes següents:
1. Totes les despeses, les contractacions d’emergència i els expedients pels que s’aprovin
mesures de contractació pública previstes a l’art. 34 del RDL 8/2020 com a conseqüència
de la crisi sanitària i els ajusts socials per pal·liar els efectes del COVID-19 es sotmetran a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i a control financer permanent posterior, amb
subjecció als extrems de general comprovació i els extrems addicionals que es determinen
tot seguit:
2. Extrems de general comprovació:
2.1. Existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contraure i en els casos que es financin amb recursos
afectats que aquests són executius, amb l’excepció de les contractacions d’emergència en
les que, quan no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, es procedirà
a la seva dotació en els termes establerts en el TRLHL.
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2.2. Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
3. Extrems addicionals
3.1. Expedients de despeses i contractacions d’emergència, amb un valor estimat de contracte
superior a 40.000€ en el cas de contractes d’obres i de 15.000€ pels contractes de
subministrament o serveis, pels que la Junta de Govern Local, en sessió del 13 de març
de 2020 (exp. AJT/18158/2020, document 162397/2020), va declarar que concorria la
situació de perill que exigeix l’article 120 de la LCSP per a la contractació d’emergència en
relació amb tots aquells contractes administratius d’obres, serveis i/o subministraments,
així com dels contractes especials o privats, que tinguin per finalitat, en l’exercici de les
competències municipals, prevenir i/o contenir l’expansió del COVID-19 i garantir la
prestació dels serveis municipals als/a les seus/seves usuàries i/o protegir-se els/les
treballador/es municipals i els/les membres de la Corporació, es verificarà:
a). Resolució de l’òrgan de contractació. Aprovant la contractació d’emergència o ratificant
contractacions verbals.
3.1.1. Justificació de la contractació d’emergència.
3.1.2.En el cas que es validin contractacions verbals, que s’incorpora a l’expedient la
memòria descriptiva de la necessitat de la contractació d’emergència, d’acord amb
les prescripcions establertes per l’ajuntament pels expedients derivats del COVID-19
(memòria)
3.1.3.Document/s de retenció de crèdit, o en cas d’inexistència de crèdit, que s’arbitren
les mesures per a la seva dotació.
3.1.4.Que el termini d’inici de l’execució de les prestacions dels contractes no sigui
superior a un mes comptat des de l’adopció de l’acord d’ordenació de l’execució de
la necessitat sobrevinguda i que la seva durada sigui raonable i s’adeqüi a les
prestacions necessàries per a fer front a l’impacte del COVID-19 que han de pal·liar.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.1.5.En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les prestacions, que
s’adjunti la factura conformada pels serveis tècnics corresponents.
c) Ordenacions de pagament electròniques
3.1.6.Les ordenacions de pagament electròniques de les reposicions de fons d’expedients
tramitats pel procediment de bestretes de caixa fixa en les quals no es puguin
incorporar electrònicament els justificants de les mateixes sense desplaçament físic
de persones, s’expediran i tramitaran sense fiscalització prèvia.
3.2. Les verificacions addicionals de les despeses i obligacions derivades d’aquestes despeses
i expedients, així com de les ordenacions de pagament referides al punt anterior seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.
3.3. Expedients de suspensió total o parcial de contractes públics vigents de serveis i
subministraments de prestació successiva, que no estiguin exclosos per raó de l’objecte
del contracte, enumerats a l’article 34.6 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, als que
els hi sigui d’aplicació la suspensió del contracte en els termes de l’article 34.1, es
comprovarà que s’incorpora a l’expedient:
a). Resolució de l’òrgan de contractació delimitant els efectes i condicions de la suspensió.
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3.3.1. Sol·licitud del contractista en la que es justifiquin els extrems establerts per la
Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal, identificant si la suspensió sol·licitada és
total o parcial com a conseqüència del COVID-19.
3.3.2.Informe favorable del responsable del contracte que contingui els elements
assenyalats en la Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal, amb la deguda
quantificació econòmica de:
3.3.2.1. Indemnitzacions al contractista d’acord amb les previstes a l’article 34.1 del
RDL 8/2020.
3.3.2.2. Suspensió parcial. Import de les prestacions a percebre de conformitat amb
el Pla de serveis/subministraments, IVA exclòs.
3.3.2.3. Que el contractista es compromet a mantenir en actiu al personal adscrit al
contracte i amb les condicions laborals i contractuals en el moment de la
suspensió.
3.3.3.Document/s de retenció de crèdit, corresponents a les quantitats a percebre durant
la suspensió parcial i, en el seu cas, de les indemnitzacions.
3.3.4.Informe favorable del Servei de Contractació.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.3.5.En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les prestacions en el
cas de contractes suspesos parcialment es verificarà que la quantia coincideix amb
la determinada en l’acte de suspensió.
3.3.6.En l’aprovació de les obligacions reconegudes per indemnitzacions per danys i
perjudicis s’acreditarà mitjançant informe del responsable del contracte que el
contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva
adequació als conceptes assenyalats a l’article 34.1del RDL 8/2020.
3.3.7.En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions reconegudes
pel concepte de bestretes a compte de les indemnitzacions que poguessin
correspondre al contractista, aquestes es regularitzaran amb la liquidació final de la
indemnització que s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà mitjançant control financer
permanent.
c). Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.
3.4.Expedients d’aprovació d’ampliació del termini inicial o pròrroga de contractes públics
vigents de serveis i subministraments, que no siguin de prestació successiva, que no
estiguin exclosos per raó de l’objecte del contracte, enumerats a l’article 34.6 del Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per a fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, als que els hi sigui d’aplicació l’ampliació
del termini inicial del contracte o la pròrroga d’aquest en els termes de l’article 34.2 del
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer
front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es comprovarà:
a). Resolució de l’òrgan de contractació d’aprovació d’ampliació inicial o pròrroga del
contracte.
3.4.1.Que el contracte no ha perdut la seva finalitat com a conseqüència del COVID19, i per tant no procedeix la seva resolució.
3.4.2. Sol·licitud del contractista del compliment del contracte d’acord amb l’ampliació
o pròrroga del mateix en els termes assenyalats per l’ajuntament i, si s’escau,
que sol·licita l’abonament de despeses salarials addicionals incorregudes com a
conseqüència del COVID-19.
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3.4.3.Que l’ampliació o pròrroga del contracte no sigui superior al temps perdut,
excepte que el contractista sol·liciti un inferior.
3.4.4.Informe del responsable del contracte determinant:
3.4.4.1. Que el retard en l’execució no és imputable al contractista i que és
conseqüència del COVID-19, i que per tant no procedeix imposició de
penalitats al contractista ni resolució del contracte.
3.4.4.2. Que el termini d’ampliació del termini inicial del contracte o la seva
pròrroga és igual o inferior al temps perdut com a conseqüència dels
efectes del COVID-19.
3.4.4.3. Si s’escau, que correspon l’abonament de les despeses salarials
sol·licitades i que el seu import no supera el 10% del preu inicial del
contracte.
3.4.5.Document de retenció de crèdit, corresponent a les quantitats a percebre de les
indemnitzacions salarials, si procedeix.
3.4.6.Informe favorable del Servei de contractació i de l’assessoria jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.4.7. En l’aprovació de les obligacions per indemnització per despeses es justificarà
mitjançant informe del responsable del contracte que el contractista ha acreditat
fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva adequació als termes
assenyalats a l’article 34.2 del RDL 8/2020.
3.4.8.En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions
reconegudes pel concepte de bestretes a compte de les indemnitzacions que
poguessin correspondre al contractista, aquestes es regularitzaran amb la
liquidació final de la indemnització que s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà
mitjançant control financer permanent.
c). Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.

3.5.Contractes públics d’obres vigents que no hagin perdut la seva finalitat pels que a
conseqüència del COVID-19 es generi la impossibilitat la impossibilitat de l’execució
del contracte, regulats a l’art. 34.3 del RDL 8/2020.
a). Resolució de l’òrgan de contractació .
3.5.1. Sol·licitud del contractista de la suspensió del contracte des de que es va produir
la situació de fet fins que es pugui reiniciar a causa del COVID-19.
3.5.2. Informe del responsable del contracte determinant:
3.5.2.1. Que la suspensió del contracte es conseqüència d’una situació de
fet conseqüència COVID-19.
3.5.2.2. Que d’acord amb el programa de desenvolupament dels treballs o el
pla d’obres estigués prevista la finalització del contracte o la seva
pròrroga des del 14 de març, data d’inici de l’estat d’alarma, i durant
el període que duri el mateix.
3.5.2.3. Que les indemnitzacions a percebre pel contractista s’ajusten als
conceptes establerts a l’article 34.3 del RDL 2/2020.
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3.5.2.4. Que el contractista principal i subcontractistes, proveïdors i
subministradors contractats per l’execució del contracte estiguin al
corrent de les obligacions laborals i socials al 14/3/2020.
3.5.2.5. Que el contractista principal estigui al corrent del compliment de les
obligacions de pagament als subcontractistes i subministradors
d’acord amb els art. 216 i 217 de la LCSP.
3.5.3. Document de retenció de crèdit, corresponent a les quantitats a percebre el
contractista en concepte d’ indemnització si procedeix, d’acord amb l’article 34.3
del RDL 8/2020.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.5.4. En l’aprovació de les obligacions per indemnització es justificarà mitjançant
informe del responsable del contracte que el contractista ha acreditat fefaentment
la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva adequació als termes assenyalats a
l’article 34.3 del RDL 8/2020.
c). Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.

3.6.Contractes públics de concessió d’obres i de serveis previstos a l’article 34.4 del RDL
8/2020 afectats pel COVID-19.
a) Resolució de l’òrgan de contractació aprovant la procedència del restabliment de
l’equilibri del contracte.
3.6.1.Sol·licitud del concessionari del reequilibri del contracte.
3.6.2.Informe del responsable del contracte justificant la procedència de:
3.6.2.1. La impossibilitat de l’execució del contracte i l’adequació a la legalitat
de les mesures de reequilibri econòmic del contracte, entre les quals
les següents previstes a l’art. 34.4. del RDL 8/2020:
3.6.2.2. Ampliació de la durada inicial del contracte per un termini màxim de la
seva durada d’un 15%.
3.6.2.3. Restabliment de l’equilibri econòmic per la pèrdua d’ingressos i
l’increment de costos derivats del COVID-19 efectivament abonats.
3.6.3. Informe favorable del Servei de Contractació.
3.6.4. Informe favorable de l’Assessoria Jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.6.5. L’aprovació de les obligacions per indemnització del reequilibri del contracte es
justificarà mitjançant informe del responsable del contracte que el contractista ha
acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva adequació als
termes assenyalats a l’article 34.4 del RDL 8/2020.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.
3.7.Expedients de suspensió total o parcial dels contractes públics vigents assenyalats a
l’article 34.6 del RDL 8/2020 als que els hi és d’aplicació l’apartat 1 de l’article 34.
Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic, vinculats amb la crisi
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sanitària, els de seguretat, neteja o manteniment de sistemes informàtics, els de
subministrament necessaris per a garantir la mobilitat de les infraestructures i serveis
de transport.

a). Resolució de l’òrgan de contractació delimitant els efectes i condicions de la
suspensió.
3.7.1.

Sol·licitud del contractista en la que es justifiquin els extrems establerts per la
Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal, identificant si la suspensió
sol·licitada és total o parcial com a conseqüència del COVID-19,

3.7.2.

Informe favorable del responsable del contracte que contingui els elements
assenyalats en la Instrucció núm. 5 de la Gerència municipal, amb la deguda
quantificació econòmica de:
3.7.2.1. Indemnitzacions al contractista d’acord amb les previstes a l’article
208.2 a) de la Llei de contractes del sector públic o l’article 220 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de de novembre pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
3.7.2.2. Suspensió parcial. Import de les prestacions a percebre de conformitat
amb el Pla de serveis/subministraments, IVA exclòs.
3.7.2.3. Que el contractista es compromet a mantenir en actiu al personal
adscrit al contracte i amb les condicions laborals i contractuals en el
moment de la suspensió.

3.7.3.

Document/s de retenció de crèdit, corresponents a les quantitats a percebre
durant la suspensió parcial i, en el seu cas, de les indemnitzacions.

3.7.4.

Informe favorable del Servei de Contractació.

b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.7.5.

En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les prestacions en
el cas de contractes suspesos parcialment es verificarà que la quantia
coincideix amb la determinada en l’acte de suspensió.

3.7.6.

En l’aprovació de les obligacions reconegudes per indemnitzacions per danys i
perjudicis s’acreditarà mitjançant informe del responsable del contracte que el
contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la
seva adequació als conceptes assenyalats a l’article 208 de la Llei de
contractes del sector públic o l’article 220 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

3.7.7.

En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions
reconegudes pel concepte de bestretes a compte de les indemnitzacions que
poguessin correspondre al contractista, aquestes es regularitzaran amb la
liquidació final de la indemnització que s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà
mitjançant control financer permanent.

c). Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.
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3.8.Expedients d’ampliació del termini inicial o pròrroga del contractes públics vigents de
serveis i subministrament assenyalats a l’article 34.6 del RDL 8/2020 als que no els hi
és d’aplicació l’apartat 2 de l’article 34: Contractes de serveis o subministrament
sanitari, farmacèutic, vinculats amb la crisi sanitària, els de seguretat, neteja o
manteniment de sistemes informàtics, els de subministrament necessaris per a
garantir la mobilitat de les infraestructures i serveis de transport.
a). Resolució de l’òrgan de contractació d’aprovació d’ampliació inicial o pròrroga del
contracte.
3.8.1.Que el contracte no ha perdut la seva finalitat com a conseqüència del
COVID-19, i per tant no procedeix la seva resolució.
3.8.2. Sol·licitud del contractista del compliment del contracte d’acord amb
l’ampliació o pròrroga del mateix en els termes assenyalats per l’ajuntament i,
si s’escau, que sol·licita l’abonament de despeses salarials addicionals
incorregudes com a conseqüència del COVID-19.
3.8.3.Informe del responsable del contracte determinant:
3.8.3.1. Que el retard en l’execució no és imputable al contractista i que és
conseqüència del COVID-19, i que per tant no procedeix imposició
de penalitats al contractista ni resolució del contracte.
3.8.3.2. Que es compleixen el requeriments de de l’article 205 de la Llei de
contractes del sector públic o l’article 107 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
3.8.3.3. Document de retenció de crèdit, corresponent a les quantitats a
percebre, incloses les de les indemnitzacions si procedeix.
3.8.3.4. Informe favorable del Servei de contractació.
3.8.3.5. Informe favorable de l’Assessoria jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.8.4. En l’aprovació de les obligacions per indemnització per despeses es justificarà
mitjançant informe del responsable del contracte que el contractista ha
acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva adequació
als termes assenyalats l’article 208.2 a) de la Llei de contractes del sector
públic o l’article 220 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de de novembre
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
c). Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors seran
objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer permanent.

3.9.Requisits de fiscalització prèvia dels expedients de despeses i obligacions subjectes a
fiscalització prèvia diferents dels detallats en els apartats anteriors la documentació
dels quals no estigui íntegrament disponible en la plataforma d’expedients electrònics
AUPAC.
La fiscalització prèvia de despeses i obligacions subjectes a fiscalització prèvia
d’expedients diferents dels detallats en els apartats anteriors s’efectuarà d’acord amb
els requeriments determinats per la Intervenció General Municipal fins la declaració de
l’estat d’alerta en cadascuna de les fases del procediment administratiu que es tramiti,
sempre que la documentació justificativa estigui disponible en la plataforma AUPAC.
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En el cas que la documentació justificativa d’algun dels extrems a verificar d’un
expedient estigui disponible únicament en paper i no sigui possible la comprovació via
telemàtica amb caràcter previ l’adopció de l’acte administratiu, la comprovació
d’aquests extrems s’efectuarà mitjançant control financer permanent deixant
constància d’aquest fet a l’expedient.

3.10.

Concessió d’ajutss socials derivats del COVID-2019.
a) Resolució aprovant l’import de la concessió de l’import d’ajuts a satisfer.
3.10.1. Informe del servei gestor justificant que els ajuts socials a concedir són
necessaris per finançar necessitats socials peremptòries derivades del
COVID-19.
3.10.2.

Document de retenció de crèdit corresponent als ajuts.

b) Justificació dels ajusts atorgats.
3.10.3.

La justificació dels ajuts atorgats s’efectuarà mitjançant control financer
permanent.

3.11.

Qualsevol altre aspecte que
justificadament a l’expedient.

determini

la

Intervenció

general

municipal

3.12.

Per raons organitzatives de la Intervenció general municipal els expedients que per
acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 van ser delegats en el
Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Bellver i, en cas d’absència, en el Tinent d’alcaldia,
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, seran fiscalitzats per la Interventora general municipal.

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.
TERCER.- DETERMINAR que el Servei de Sistemes d’Informació Municipal, seguint les
indicacions donades per la Intervenció General Municipal, faci les adaptacions que calguin per
donar adequada resposta a aquesta situació provisional.
QUART.- 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.
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CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les Tinences d’Alcaldia, Regidories de Govern,
Regidories Presidències de Districte, resta de Regidories Municipals, la Gerència Municipal, al
personal directiu i Caps de Servei de l’Ajuntament i a la Tresoreria Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament, fent constar que els terminis per a la interposició
dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la vigència de l’estat
d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de
finalització d’aquesta situació.

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.
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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