Ref. Exp.: 9/2020/APRES
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Extraordinària i urgent de Ple que va tenir lloc el dia 21/05/2020, va adoptar
l’acord que literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
Atesa la providència d’inici d’expedient de data 14 de maig de 2020, mitjançant la qual es
posa de manifest el següent:
1. La proposta del programa d’acció per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia del
covid-19, té per objectiu atorgar per concurrència pública ajuts a les famílies amb
situació més vulnerable de la població de Sant Quirze, provocada per la situació de la
pandèmia del COVID 19. L’abast d’aquest recurs econòmic va més enllà dels productes
considerats bàsics, sinó també cobreix altres necessitats, ja siguin béns o serveis que
el comerç local de Sant Quirze ofereix a la ciutadania.
2. És de l’interès municipal assegurar i donar cobertura a la necessitat bàsica de
l’habitatge en règim de lloguer, ja sigui, o no, pertanyent al parc públic i fer efectiu el
programa d’acció per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia del covid-19, abans
esmentat.
3. Per tal de fer efectives i dur a terme aquestes accions, es requereix modificar el vigent
pressupost en la forma següent:
DESPESES
1. Crèdits extraordinaris finançats mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals
Aplicació
1400/2310/4800000
1400/2310/4800001

Descripció
Subv. lloguer parc públic habitatge Comu SQ SL (Covid-19)
Subv. al lloguer del parc d’habitatge SQV (Covid-19)
Total

Crèdit
20.000,00
150.000,00
170.000,00

2. Crèdits extraordinaris finançats amb baixes parcials d’altres aplicacions
pressupostàries
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Aplicació

Descripció

4100/4300/4800000
2500/3261/4800000
1301/3260/4800000

Crèdit

Subv. per pal·liar efectes econòmics pandèmia (Covid-19)
Ajuts matriculacions Form. professional i Universitats
Ajuts a l'escolarització (Covid-19)

100.000,00
25.000,00
100.000,00

Total

225.000,00

El total de crèdits extraordinaris és de 395.000,00 euros
-

Finançament

INGRESSOS – Romanents de Tresoreria per a despeses generals
Concepte
84000

Descripció
Romanents de Tresoreria per a despeses generals
Total

Crèdit
170.000,00
170.000,00

DESPESES – Baixes per anul·lació de despeses
Aplicació
1100/2314/4800000
1100/2314/7800000
2500/3371/2260903
1010/4910/2270603
5201/9203/2270601
1500/3380/2260900
1051/1330/2279900
1100/9240/2260900
1303/3260/2270600
1500/3300/2269900

Descripció
Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació
Projectes de cooperació en béns de capital
Barraques
Estudis i treballs tècnics
Pla de mobilitat urbana sostenible
Festes majors
Formació en conducció de bicicletes
Òrgans i processos de Participació
Projectes escola d'adults
Drets d’autor
Total

Crèdit
90.000,00
10.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
225.000,00

El total del finançament és de 395.000,00 euros.
Vist l’informe de la Intervenció municipal 91/2020 de data 18 de maig de 2020.

FONAMENTS DE DRET
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-

Articles 177 a 180 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.

-

Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Bases d’Execució del Pressupost.

-

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

-

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

-

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2020 de crèdits extraordinaris, finançats
amb romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes per anul·lació de despeses,
per import de 395.000,00 euros, d’acord amb l’especificat als antecedents.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de
la Corporació.
Tercer.- Declarar executiu el present acord des del moment de l’aprovació.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 22/05/2020 a les 15:18:09

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 22/05/2020 a les 16:37:29
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