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DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 17 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES
AMB LA COVID-19, RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LA
QUANTIFICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2019 SUSCEPTIBLE
D'APLICACIÓ A L'EXERCICI 2020, EL SEU DESTÍ, EL PROJECTE DE DESPESES
"SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2019 ACTUACIONS COVID-2019" I LA CORRESPONENT
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.
VISTA la Resolució núm. 2247/2020, de 21 de febrer, relativa a l’aprovació de la liquidació del
pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019, de la que se’n va donar compte al plenari
municipal en sessió de data 29 d’abril de 2020.
ATÈS que a l’apartat segon de l’esmentada resolució es declara que l’import del superàvit
pressupostari provisional en termes de comptabilitat nacional al 31.12.2019, calculat d’acord
amb el que disposa l’article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), ascendeix a l’import
4.226.283,41 euros i que la seva aplicació a l’exercici 2020, resta condicionada al següent:
a) A l’aprovació de la seva quantificació definitiva per part de la Intervenció General Municipal
una vegada estiguin aprovats pels òrgans competents els estats i comptes anuals dels ens
dependents Societat la Farga Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.
b) A l’aprovació de la pròrroga per la norma habilitant corresponent de les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari en termes de comptabilitat nacional previstes a l’apartat 5
de la Disposició addicional sisena de la LOEPSF en el que cas que vulgui ser utilitzat a una
finalitat diferent de l’amortització de deute prevista a l’art. 32 de la LOEPSF.
VISTOS els informes 10 i 11/2019 de la Intervenció General d’aquesta administració sobre la
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019.
VIST l’informe 48/2020, de 13 de maig de la Intervenció general, referent al recàlcul i verificació
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la
despesa resultants de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 i dels comptes anuals
formulats i aprovats per La Farga, GEM SA i la Fundació Privada Arranz Bravo; i de la
determinació del superàvit pressupostari en comptabilitat nacional susceptible d’aplicació a
l’exercici 2020, amb un import definitiu de 4.236.690,54 euros.
VISTOS el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març,
pels quals es fixen les condicions per a l’aprovació del destí parcial del superàvit de les entitats
locals a les conseqüències socials derivades de la Covid-19.
ATÈS que l’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, disposa que el superàvit pressupostari de
les entitats locals corresponent a l’any 2019 es podrà destinar per finançar despeses d’inversió
incloses en la política de despesa 23 “Serveis Socials i promoció social”, recollides en l’Annex I
de l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
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pressupostos de les entitats locals, prèvia aplicació de les regles contingudes en la disposició
addicional sisena de la LOEPSF. Tanmateix, dins d’aquesta política de despesa, es considera
amb caràcter excepcional i als efectes exclusius d’aquest article, incloses les prestacions
assenyalades en el punt 2 de l’article 1 del RDL 8/2020.
VIST l’article 20 del Reia decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten les mesures
urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, que aclareix
determinades qüestions relatives a l’aplicació de l’esmentat article 3 del RDL 8/2020.
ATÈS que continua vigent la norma general d’aplicació del superàvit, establerta en l’article 32
de la LOEPSF, segons la qual les entitats locals han de destinar el seu superàvita la reducció
de l’endeutament net, i que excepcionalment, en 2020, es podrà aplicar el 20% del mateix a les
actuacions destinades a pal·liar les conseqüències socials de la COVID-19 recollides
explícitament en l’article 1.2 del RDL 8/2020.
ATÈS que és voluntat d’aquesta administració donar compliment al destí parcial del superàvit
pressupostari resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, en els termes que
estableixen els Reials Decret Llei suara esmentats.
ATÈS que l’aplicació del superàvit en els termes previstos en els apartats anteriors, requereix
de l’habilitació dels crèdits pressupostaris adients mitjançant l’aprovació de la modificació de
crèdits, en la modalitat de crèdits extraordinaris, que de conformitat amb l’article 20.2. del RDL
11/2020, de 31 de març, es tramitarà per decret o resolució del President de la corporació local,
sense que a l’expedient de modificació pressupostaria de crèdits, li siguin d’aplicació les
normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos al que es refereix l’article 169 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.
VISTOS els l’informes emesos per les caps dels serveis de Programació i Pressupostos i de
Benestar Social el 25 maig de 2020.
VISTOS els informes emesos per la Intervenció general núm. 68/2020, de compliment de
LOEPSF i núm. 67/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorables amb recomanacions.
VIST l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 2 de juny de 2020.
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-Presidència, en exercici de les citades competències,
RESOL,
PRIMER.- DETERMINAR la quantificació del superàvit pressupostari en comptabilitat nacional
resultant de la liquidació de l’exercici 2019, susceptible d’aplicació a l’exercici 2020, en l’import
de 4.236.690,54 euros.
SEGON.- DESTINAR, en compliment de l’establert als articles 3 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març i 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, la quantitat 847.338,10 euros,
corresponent al 20 per cent del superàvit pressupostari en comptabilitat nacional resultant de la
liquidació de l’exercici 2019, al finançament dels projectes i les contractacions necessàries per
al desenvolupament de les prestacions definides a l’article 1.2 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de març.

2/4

TERCER.- APROVAR el projecte de despeses “Superàvit Pressupostari 2019 Actuacions
COVID-2019”, i la modificació de crèdits 23 del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2020,
corresponent a l’expedient 109/2020 en la modalitat de Crèdit Extraordinari, finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES
ALTES
Aplicació pressupostaria
06 2316 227.99.99

Concepte
Prestacions de serveis COVID-19

Import
423.669,05 €

06 2316 480.00.99

Ajuts urgència social-COVID-19

423.669,05 €
847.338,10 €

ESTAT D'INGRESSOS
ALTA
Concepte d’ingressos
1.870.00

Concepte
Romanent de tresoreria per a
despeses generals

Import
847.338,10€
847.338,10€

Les aplicacions pressupostàries que es creen i aquelles que es puguin crear amb consignació
inicial zero, en funció de la naturalesa de la despesa, vincularan quantitativa i qualitativament.
El resum per capítols de la present modificació de crèdits és el següent.:
ESTATD'INGRESSOS

INICIAL

CAP1 - IMPOSTOSDIRECTES
109.676.155,39
CAP2 - IMPOSTOSINDIRECTES
12.462.651,05
CAP3 - TAXES, PPI ALTRESING.
28.781.033,46
CAP4 - TRANSFERÈNCIESCORRENTS
90.097.210,71
CAP5 - INGRESSOSPATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP6 - ALIENACIÓD'INVERSIONSREALS
0,00
CAP7 - TRANSFERÈNCIESCAPITAL
1.562.371,85
CAP8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTATDE DESPESES
INICIAL
CAP1 - DESPESESPERSONAL
90.100.000,00
CAP2 - DESPCORRENTSBENSI SERVEIS110.882.200,07
CAP3 - DESPESESFINANCERES
2.302.000,00
CAP4 - TRANSFERÈNCIESCORRENTS
18.416.806,32
CAP5 - FONSDECONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP6 - INVERSIONSREALS
8.461.390,80
CAP7 - TRANSFERÈNCIESCAPITAL
8.406.553,49
CAP8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
54.159,61
0,00
7.088.642,25
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
30.551.354,65
847.338,10
6.076.007,19
0,00
56.346.044,46
847.338,10
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.099.472,69
0,00
3.837.682,66
423.669,05
-345.332,62
0,00
3.239.435,21
423.669,05
-500.000,00
0,00
37.877.862,91
0,00
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
56.346.044,46
847.338,10

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.835.193,07
97.185.852,96
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
31.398.692,75
21.576.007,19
318.593.382,56
DEFINITIU

95.199.472,69
115.143.551,78
1.956.667,38
22.079.910,58
0,00
46.339.253,71
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
318.593.382,56

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.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple i CONVALIDAR pel Ple la modificació de
crèdit continguda a l’apartat tercer d’aquesta part dispositiva en la primera sessió que tingui

3/4

lloc, en aplicació respectiva dels articles 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 20.2 del Reial
Decret Llei 11/2020, de 31 de març.
SISÈ.- 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
serveis municipals i a la Tresoreria Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals.

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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