Decret: 202001412
Data: 02/04/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Economia
4/2020/APRES

Modificació pressupostària 4/2020 de creació d’aplicacions pressupostàries i ampliació de
la bestreta de caixa fixa del servei de Benestar Social, per a fer front a les mesures de
l'estat d'alarma per la situació d’emergència sanitària del COVID-19

ANTECEDENTS
1. Mitjançant providència de data 27 de març de 2020, es va iniciar l’expedient
4/2020/APRES en posar-se de manifest la necessitat d’adoptar mesures
extraordinàries per tal de garantir l’adequada protecció de les persones en l’àmbit
municipal, mitjançant les acciones i mesures adients amb l’adequada cobertura
econòmica i pressupostària, per a fer front a la situació de l'estat d'alarma per
l’emergència sanitària del COVID-19.
2. De la informació requerida als serveis municipals de caràcter preferent i de
protecció i promoció social, s’ha detectat la necessitat de creació de diverses
aplicacions pressupostàries per a fer front i delimitar les actuacions extraordinàries
que, en virtut de l’actual situació, és necessari implementar i dur a terme, resultant
les que a continuació es relacionen:
1050/1300/2269901 Materials i subministr. extraordinaris policia (COVID-19)
1400/1520/4420000 Ajuts lloguer públic d’habitatge COMU SQ (COVID-19)
2100/2310/4800004 Ajuts alimentaris extraordinaris (COVID-19)
2100/2310/2269901 Materials i subministr. extraordinaris (COVID-19)
2300/3110/2269902 Materials de prevenció extraordinaris (COVID-19)
2300/3110/2279904 Serveis extraordinaris salut (COVID-19)
3101/9200/2269900 Materials i subministr. extraordinaris protecció (COVID-19)
3. El servei de Benestar Social, en virtut del decret de tinent d’Alcaldia d’Hisenda i
Economia número 202000004 de data 03/01/2020, disposa de bestreta de caixa
fixa per import de 8.000,00 euros, constituïda amb el compte corrent associat
ES64-0081-0073-13-0001293431, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès bestreta
de Drets Socials, per a atendre les despeses que es desprenen de les aplicacions
pressupostàries següents:
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2100/2310/4800003 Compra digna
2100/2310/4800005 Ajut higiene llar i personal
2100/2310/4800006 Prestacions vinculades a l’habitatge
2100/2310/4800007 Prestacions vinc. a pobresa energètica
2100/2310/4800008 Prestacions per desplaçaments
2100/2310/4800009 Altres prest. social de caràcter econòmic
2200/3370/2260900 Pla dinamització gent gran
L’habilitada designada per a la gestió d’aquests fons és la funcionària Anna Oliva
Prim.
En tractar-se del servei que realitza l’atenció directa amb la ciutadania en situació
més vulnerable i sensible a situacions extraordinàries, s’ha considerat ampliar
aquesta bestreta fins l’import màxim de 15.000,00 euros, incloent les despeses
objecte de les aplicacions pressupostàries proposades per a aquest programa:
2100/2310/4800004 Ajuts alimentaris extraordinaris (COVID-19)
2100/2310/2269901 Materials i subministraments extraordinaris (COVID-19).
4. La intervenció i la tresoreria han realitzat informe favorable en data 1 d’abril de
2020.
FONAMENTS DE DRET
-

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.

-

Article 182 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 47 i 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

-

Articles 7 i 36 de les Bases d’execució del pressupost.

-

Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 4/2020, per a la creació de les aplicacions
amb saldo de la vinculació jurídica següents:
1050/1300/2269901 Materials i subministr. extraordinaris policia (COVID-19)
1400/1520/4420000 Ajuts lloguer públic d’habitatge COMU SQ (COVID-19)

2/4

2100/2310/4800004 Ajuts alimentaris extraordinaris (COVID-19)
2100/2310/2269901 Materials i subministr. extraordinaris (COVID-19)
2300/3110/2269902 Materials de prevenció extraordinaris (COVID-19)
2300/3110/2279904 Serveis extraordinaris salut (COVID-19)
3101/9200/2269900 Materials i subministr. extraordinaris protecció (COVID-19)
Segon.- Aprovar la modificació del redactat de l’apartat b) de l’article 36 de les bases
d’execució del pressupost 2020, el qual resta de la manera següent:
b) Límits quantitatius: Les provisions en concepte de bestretes de caixa fixa
requeriran una resolució del Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Economia i el seu import no
pot excedir del 50 % dels crèdits de les aplicacions pressupostàries a les quals seran
aplicades les despeses que financin. En tot cas, i l’import màxim de la bestreta de
caixa, amb caràcter general, no podrà ser superior a 4.000,00 euros.
Excepcionalment, aquest límit podrà ser superior en les bestretes que estiguin
vinculades a alguna de les següents aplicacions pressupostàries:
• fins a 6.000,00 euros:
3030 3420 2030000 “Rènting gespa artificial”
5011 1532 2210300 “Combustible vehicles”
• fins a 12.000,00 euros:
1600 1300 2040000 ”Lloguer vehicles”
1600 1300 2060000 “Rènting equipaments (RESCAT)”
1201 9260 2060000 “Rènting equipaments informàtics”
• fins a 15.000,00 euros:
1040/1350/2269900 “Despeses imprevistes emergències”
1050/1300/2269901 “Materials i subm. extraordinaris policia (COVID-19)”
1400 1520 4420000 “Ajuts lloguer públic hàbit. COMU SQ (COVID-19)”
2100 2310 2269901 “Materials i subministr. extraordinaris (COVID-19)”
2100 2310 4800001 “Pla inclusió social”
2100 2310 4800003 “Compra digna”
2100 2310 4800004 “Ajuts alimentaris extraordinaris (COVID-19)”
2300 3110 2269902 “Materials de prevenció extraordinaris (COVID-19)”
2300 3110 2279904 “Serveis extraordinaris salut (COVID-19)
3101 9200 2269900 “Materials i subm. extraord. protecció (COVID-19)”
• fins a 24.000 euros:
4002 9205 2020000 ”Lloguer edificis”

Tercer.- Sotmetre l’acord del punt anterior a ratificació en la primera sessió del Ple.
Quart.- Aprovar l’ampliació de la bestreta de caixa fixa del servei de Benestar Social, fins
al límit de 15.000,00 euros.
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Cinquè.- Comunicar el present acord als serveis afectats de l’Ajuntament.

Ho disposo,

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 02/04/2020 a les 9:34:37
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Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 02/04/2020 a les 15:28:45

