Data de la sessió: 28/05/2020
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N846/U800/2020/0003
Descripció
Aprovació del 3r expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
corresponent a l'exercici 2020.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atesa la necessitat de realitzar despeses les quals són necessàries i urgents i no poden ésser
ajornades fins el proper exercici, i que tenen per objecte fer front als efectes provocats pel COVID19.
Atès l'establert a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , segons el
qual es contempla la possibilitat de tramitar expedients de modificació de crèdits quan sigui
necessària la realització d'una despesa que es trobi en la situació abans esmentada i per a la qual no
existeixi crèdit al pressupost de l 'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , ó bé aquest sigui insuficient i
excedeixi el nivell de vinculació jurídica ó bé perquè el crèdit consignat no és ampliable ;
Atès el 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.
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;
Atès l'establert a l'article 177.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , segons
el qual 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.
Atès l'informe tècnic del Director de l'Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable de data 7 de maig de
2020,
De l'estudi de les propostes de despesa presentades es conclou la necessitat de modificar el
pressupost de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat corresponent a l'exercici 2020 per un import de
200.000,00 euros.
Vistos els informes que figuren a l'expedient i tenint en compte que la tramitació de l'expedient està
ajustada als preceptes legals vigents, segons l'establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals en el seu article 172 a 182, i el Reial Decret 500/1990 en els seus articles 34 i
següents.
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 13/05/2020 ;

D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació per l 'article 22
de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 52 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya ,

Proposta d 'acord
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits del pressupost de l 'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, segons es detalla al annex adjunt i que presenta el següent resum per capítols :
FINANÇAMENT
Capítol Denominació
II
IV

Import

Compres de Béns i Serveis
Transferències Corrents

195.026,00 - euros
4.974,00 - euros

TOTAL FINANÇAMENT

200.000,00 - euros

MODIFICACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol Denominació
IV

Import

Transferències Corrents
TOTAL MODIFICACIO

200.000,00 - euros
200.000,00 - euros

SEGON.- Determinar l’executivitat immediata d'aquest acord respecte a la disponibilitat dels crèdits ,
atenent a allò que disposa l'article 177 en el seu apartat 6, referit a casos de calamitats públiques o
de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, sense perjudici de les reclamacions que contra
ells es promoguin, les quals s'hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva
presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins del referit
termini.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació aquest acord i publicar
l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província , durant el termini de 15 dies a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin adients . En cas
que no es formulin reclamacions, aquest acord s'entendrà definitiu

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu:

