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INFORME D'INTERVENCIÓ
RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DEL 1er EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST 2020 DE L’AJUNTAMENT DE SANT BOI PER CRÈDITS SUPLEMENTS DE
CRÈDIT.
Es presenta a l’aprovació del Ple l’expedient de modificació del pressupost vigent per habilitació
d’un suplement de crèdit, finançat amb baixes d’altres crèdits.
Consta la Memòria de la Tinent d'alcalde de l'Àrea d'actuació política d'Aliances, Innovació i Govern
Intern, de data 8 d'abril de 2020, , que ha justificat l'existència de despeses que es consideren
necessàries i urgents i no poden ser ajornades per a posteriors exercicis, i proposa la constitució

d’un Fons de Contingència per assumir les actuacions que es derivin de la situació
d’emergència social del COVID-19.
Consta informe tècnic emés per l’Oficina Pressupostària que justifica la tramitació de
l’expedient segons normativa d’aplicació i de la Directora de l’àrea d’Igualtat, Drets socials i
Ciutat Educadora.
El present acord, s'emmarca en una situació d'estat d'alarma decretada pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19

FONAMENTS DE DRET
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre de control del deute comercial en el sector públic.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril , d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF)
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de l’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació als ens locals
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

CONSIDERACIONS
1. Tramitació de l’expedient
En quant a la tramitació de l'expedient, aquest ha de ser presentat per a la seva aprovació pel Ple
de la Corporació i li són d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 i 177.6 del TRLRHL.
El present acord, s'emmarca en una situació d'estat d'alarma decretada pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, mitjançant el qual, com a norma general s'interrompen els terminis per a la tramitació

dels expedients de les entitats del sector públic.
D’acord amb la disposició addicional tercera, apartat 4, de l’esmentat Reial decret 463/2020, les
entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació dels procediments
administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de
l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel
funcionament bàsic dels serveis, supòsit en el qual s’emmarca el present expedient de modificació
de crèdits per a la creació d’un fons de contingència per a fer front als efectes del COVID-19;
L'article 177.6 del TRLRHL, estableix que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga
d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions
que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la
presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins
d'aquest termini.

Aprovada definitivament, haurà de ser publicada en el BOP, amb el resum per capítols i
simultàniament es remetrà còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda.

2. De la modificació del pressupost
La modificació de crèdits que es proposa és per un import total de 500.000,00 euros, que es
corresponen amb un únic suplement de crèdit pel mateix valor. D'acord amb l'annex que
s'acompanya a la proposta, es financen de forma íntegra amb baixes d'altres crèdits.
El finançament dels suplements de crèdit i dels crèdits extraordinaris d'acord amb la normativa
vigent, es pot fer amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions
pressupostàries no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

Verificació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Atès que la modificació pressupostària es finança en la seva totalitat amb les baixes d'altres crèdits,
en conseqüència, la capacitat de finançament i el càlcul de la regla de la despesa no es veuen
afectats.

CONCLUSIONS:
Atenent a tot l'exposat anteriorment s'informa l'expedient per l'aprovació de la primera
modificació de pressupost corresponent a l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Sant Boi per
suplement de crèdits.

Sant Boi de Llobregat, 14 d’abril de 2020
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