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DECRET

Aprovació de la modificació de crèdit 9/2020 del pressupost de la Diputació de

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/7970 )

Fets

Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, la Di-

putació de Barcelona necessita proveir,  pel  procediment d'emergència,  d’equips de

protecció individual i proves diagnòstiques del COVID-19 als ens locals de la província

amb l’objectiu de garantir la seguretat dels professionals propis així com del personal

sanitari i municipal que està prestant serveis bàsics a la ciutadania en l’actual estat

d’alarma decretat pel Govern d’Espanya.

Les aplicacions on es fa necessari efectuar transferències de crèdit són les següents:

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros)

G/20000/92900/50000 -1.250.000 G/60401/31100/22114 1.250.000

De conformitat amb la justificació presentada i pel fet que la Gerència de serveis de
Salut Pública i Consum necessita urgentment aquesta modificació del pressupost per
dur a terme les seves funcions i per tant no es pot ajornar sense que se’n derivi un per-
judici rellevant per a l’adequada administració dels serveis, i en conseqüència, per a
l’interès públic.

Fonaments de dret

Els articles 179 a 181 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat d’efectu-
ar transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents aplicacions pressu-
postàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels òrgans que s’estableixi
en les bases d’execució del pressupost amb la reserva al Ple de les transferències en-
tre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de
personal.
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Els articles 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del Text refós de la Llei regula-
dora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableixen el procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor de
les modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de les even-
tuals reclamacions administratives. 

No obstant això, l’article 177.6 de l’esmentat TRLHL, disposa que els acords de les en-
titats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en casos de cala-
mitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, seran immedi-
atament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra aquests es promo-
guin.

La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma
per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, modifica-
da pel RD 465/2020, de 17 de març, així com les seves pròrrogues, justifiquen l’aplica-
ció de l’esmentat article 177.6 del TRLHL i, per tant, s’excepciona el tràmit d’informació
pública que preveu l’article 169.1 del TRLHL, sense perjudici de fer la corresponent pu-
blicitat posterior als efectes de possibles reclamacions.

La Circular 33/12 determina les instruccions de procediment relatives a les modificaci-
ons de crèdit del pressupost.

L’informe del Servei de Programació emès d’acord amb la Circular 33/2012 de la Inter-
venció General, sobre modificacions de pressupost.

De conformitat amb la Base 18.4 de les d’Execució del Pressupost de 2020, correspon
al Ple l’autorització de les transferències entre diferents àrees de despesa i que no si-
guin aplicacions pressupostàries del Capítol 1.

En tant que s’ha previst que la propera sessió del Ple se celebri el dia 30 d’abril de
2020 i resulta imprescindible disposar d’aquests recursos de forma immediata per a
l’adquisició  d’equips de protecció individual i proves diagnòstiques del COVID-19 per
als ens locals de la província, es proposa l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit
amb caràcter d’urgència abans d’aquesta data.

Per tant, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons d’urgència,
sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri,
en virtut del que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020 aprovada pel decret de la
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Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019). 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR la modificació de crèdit 9/2020 del pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020, que recull transferències de crèdit, per un import total
d’un milió dos-cents cinquanta mil euros (1.250.000EUR) entre les següents aplicaci-
ons:

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros)

G/20000/92900/50000 -1.250.000 G/60401/31100/22114 1.250.000

Segon. ESTABLIR que l’esmentada modificació de crèdit sigui immediatament execu-
tiva de conformitat amb el que disposa l’article 177.6 del TRLHL. 

Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, als efectes de
la seva ratificació.
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