
 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
 
 
CONVALIDACIÓ DEL DECRET NÚM. 2020-0395 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ 
DE PRESSUPOST 11/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 

 
 
Atès que amb data 18/05/2020 es va dictar el Decret d’alcaldia número  2020-0395 pel 
qual es va aprovar la modificació de pressupost 11/2020, per habilitació de crèdit 
extraordinari per ajuts per situacions extraordinàries derivades del COVID-19. 
 
Atenent al que disposa l’article 20.2 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel 
que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer 
front al COVID-19,  que estableix que els decrets tramitats per a l’habilitació de crèdit 
extraordinari per a aquella finalitat seran objecte de convalidació en el primer Ple 
posterior que es celebri, es dóna compte del text literal d’esmentada resolució, que és 
com segueix: 
 

Decret 2020-0395. Aprovació de la Modificació de Pressupost 11/2020 per habilitació 
de crèdit extraordinari per ajuts per situacions extraordinàries derivades del COVID-19. 

 

‘Identificació de l’expedient 
 
Modificació de pressupost número 11/2020 per crèdit extraordinari. 
 
Vist l'expedient de modificació pressupostària per habilitar crèdit per a ajuts per 
situacions extraordinàries derivades del COVID-19, per un import de 64.279,66 euros, 
finançat amb aplicació del 20 % del superàvit de l’exercici 2019. 

 
Fonaments de dret 
 
VViisstt  eell  qquuee  ddiissppoosseenn,,  dd’’uunnaa  bbaannddaa,,  ll’’aarrttiiccllee  117777  ddeell  RRDD  LLeegg  22//22000044,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç,,  TTeexxtt  

RReeffòòss  ddee  llaa  LLlleeii  RReegguullaaddoorraa  ddee  lleess  HHiisseennddeess  LLooccaallss,,  aaiixxíí  ccoomm  lleess  BBaasseess  dd’’EExxeeccuucciióó  ddeell  

PPrreessssuuppoosstt,,  eenn  rreellaacciióó  aa  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  ddee  ccrrèèddiittss,,  ii  ppeerr  aallttrraa  bbaannddaa  llaa  DDAA  1166  ddeell  RRDD  

LLeeggiissllaattiiuu  22//22000044,,  ddee  55  ddee  mmaarrçç,,  TTeexxtt  RReeffòòss  ddee  llaa  LLlleeii  RReegguullaaddoorraa  ddee  lleess  HHiisseennddeess  

LLooccaallss,,  AArrtt..  3322  ii  DDAA  66ªª..  ddee  llaa  LLlleeii  OOrrggàànniiccaa  22//22001122,,  ddee  2277  dd’’aabbrriill,,  dd’’EEssttaabbiilliittaatt  

PPrreessssuuppoossttààrriiaa  ii  SSoosstteenniibbiilliittaatt  FFiinnaanncceerraa  ii  ll’’aarrttiiccllee  2200  ddeell  RReeaall  DDeeccrreett--lllleeii  1111//22002200,,  ddee  

3311  ddee  mmaarrçç,,  ppeell  qquuee  ss’’aaddoopptteenn  mmeessuurreess  uurrggeennttss  ccoommpplleemmeennttààrriieess  eenn  ll’’ààmmbbiitt  ssoocciiaall  ii  

eeccoonnòòmmiicc  ppeerr  ffeerr  ffrroonntt  aall  CCOOVVIIDD--1199,,  eenn  rreellaacciióó  aa  ll’’aarrttiiccllee  11..22  ddeell  RReeaall  DDeeccrreett--lllleeii  

88//22002200,,  ddee  1177  ddee  mmaarrçç,,  ddee  mmeessuurreess  eexxttrraaoorrddiinnààrriieess  ppeerr  ffeerr  ffrroonntt  aa  ll’’iimmppaaccttee  eeccoonnòòmmiicc  ii  

ssoocciiaall  ddeell  CCOOVVIIDD--1199.. 
 
En ús de l’atribució que assenyala l’article 21 de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 



Vist l’informe d’intervenció al respecte. 
 

Resolc: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de pressupost número 11/2020, per 
habilitació de crèdit extraordinari, amb el següent detall: 

 
ALTES ESTAT DE DESPESES 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

PPRREESSSSUUPP..  
TTIITTOOLL  CCRREEDDIITT  

IINNIICCIIAALL  
IIMMPPOORRTT  

MMOODDIIFFIICC..  
TTOOTTAALL  

CCRREEDDIITT  

223300..448800..1199  Ajuts per situacions 
extraordinàries 
derivades del COVID-19  

00  6644..227799,,6666  6644..227799,,6666  

          

TTOOTTAALL        6644..227799,,6666    

 
ALTES ESTAT D’INGRESSOS 

 

AAPPLLIICCAACCIIÓÓ  

PPRREESSSSUUPP..  
TTIITTOOLL  CCRREEDDIITT  

IINNIICCIIAALL  
IIMMPPOORRTT  

MMOODDIIFFIICC..  
TTOOTTAALL  

CCRREEDDIITT  

887700..0000  RRoommaanneenntt  ddee  

TTrreessoorreerriiaa  ppeerr  aa  

ddeessppeesseess  ggeenneerraallss  

eexxeerrcciiccii  22001199  iigguuaall  aall  

2200%%  ddeell  ssuuppeerrààvviitt  

eexxeerrcciiccii  22001199..  

00  6644..227799,,6666  6644..227799,,6666  

 
Segon.- Disposar que l'expedient que s'aprova és ferm i executiu sense més tràmits, 
per la qual cosa s'haurà d'introduir a la comptabilitat de la Corporació els ajustos 
derivats del mateix. 
 
Tercer.- Sotmetre la present Resolució a convalidació en el primer Ple posterior que es 
celebri’. 
 
Per tot això, l’alcaldia eleva al Ple el següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Convalidar el Decret de l’Alcaldia número  2020-0395, de data 18/05/2020 
d’aprovació de la modificació de pressupost 11/2020, per habilitació de crèdit 
extraordinari per ajuts per situacions extraordinàries derivades del COVID-19. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cabrils, 18 de maig de 2020. 
 
L’Alcaldessa 
Maite Viñals Clemente. 


