
 

 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
 

Atès l’establert a l’article 21.1 apartat m) de la Llei de Bases de Règim Local i a l’article 
53.1 apartat m) del Decret Legislatiu 2/2003 pel que s’aprova Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que faculta a l’Alcalde per adoptar 
personalment en cas de catàstrofe o infortuni públic greu les mesures necessàries i 
adequades, donant compte al ple immediatament.  
 
Atesa la necessitat d’ampliar la dotació de les partides destinades a garantir els 
ingressos suficients a les famílies, i per assegurar la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, degut a la situació 
d’emergència provocada pel virus COVID-19. 
 
 
Vist allò que disposa l’article 177 i concordants del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,: 
 
 
Vist l’article 3, del RDL 8/2020, de 17/3 de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (EDL 2020/6795: “Destinació 
del superàvit de les EE.LL. corresponent a 2019 i aplicació en 2020 de la 
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals”, que es podrà destinar el superàvit de l’exercici 2019 per a finançar 
despeses d'inversió incloses en la política de despesa 23, «Serveis Socials i 
promoció social», recollida en l'annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de l'EE.LL, prèvia 
aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. Així mateix, dins d'aquella política de despesa, indicar que es 
consideraran, amb caràcter excepcional i als exclusius efectes d'aquest article, 
incloses les prestacions assenyalades en el punt 2 del art, 1 d'aquest Reial decret 
llei, següents:  
 
 
a) Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir les cures, el suport, la 
vinculació a l'entorn, la seguretat i l'alimentació, especialment els dirigits a persones majors, 
amb discapacitat o en situació de dependència, compensant així el tancament de menjadors, 
centres de dia, centres ocupacionals i altres serveis similars, considerant el major risc que 
assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l'ajuda a 
domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre d'anàloga naturalesa que es presti en el 
domicili de la persona usuària. 
 
b) Incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària de 
manera que incrementin el ritme de contactes de verificació i la vigilància de la població 
beneficiària d'aquest servei. 
 
c) Traslladar a l'àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de rehabilitació, 
teràpia ocupacional, serveis d'higiene, i uns altres similars, considerant la suspensió d'atenció 



 

 

diürna en centres. 
 
d) Reforçar els dispositius d'atenció a persones sense llar, amb el personal i mitjans materials 
adequats, assegurant que tant elles com els qui les atenen estiguin degudament protegides, i 
possibilitar l'ampliació, tant en el temps d'estada com en intensitat, d'aquests. 
 
e) Reforçar les plantilles de centres de Serveis Socials i centres residencials en cas que sigui 
necessari realitzar substitucions per prevenció, per contagi o per prestació de nous serveis o 
sobrecàrrega de la plantilla. 
 
f) Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). 
 
g) Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, 
per a assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d'urgència o 
d'inserció. 
 
h) Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones cuidadores i 
les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment monomarentals i 
monoparentals) que comptin amb baixos ingressos i necessitin acudir al seu centre de treball o 
sortir del seu domicili per raons justificades i/o urgents. 
 
i) Altres mesures que les Comunitats Autònomes, en col·laboració amb els Serveis Socials de 
les entitats locals, considerin imprescindibles i urgents per a atendre persones especialment 
vulnerables amb motiu d'aquesta crisi, i siguin degudament justificades 
 
 
 
Atès que la disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no 
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, 
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria 
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que 
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2020 podran 
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar 
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles, que en 
aquest cas en concret, seria per a finançar despesa recollida dins  l’article 3, del RDL 
8/2020, de 17/3 de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte 
econòmic i social del COVID-19 i a les prestacions assenyalades en l’anterior apartat 
segon d’aquest informe, en referència al punt 2 del art, 1 d'aquest Reial decret llei. 
  
 
 
Atès que la despesa proposada en aquesta resolució es refereix a serveis socials i 
promoció social, classificada i  recollida en l'annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, com política de despesa 23, «Serveis Socials i promoció social». La 
totalitat de la despesa programada no requereix autorització prèvia de la Secretaria 
General de Finançament Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Publica, 
donat que no s’incorre en una despesa d’ inversió  superior a 15 milions d’euros o el 
40 % de la despesa no financera total de l’Ajuntament, d’acord a l’últim paràgraf de 
l’apartat 1er de la disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 



 

 

5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
 
Respecte al finançament que es proposarà per Romanent de tresoreria líquid de 
l’exercici 2019, les quantitats utilitzades en el present expedient son les següents: 
 
 

Deutors pendents de cobrament a 31/12/2019 7.965.495,94 

Creditors pendents de pagament a 31/12/2019 2.733.783,65 

Fons líquids de tresoreria a 31/12/2019 14.035.765,86 

Saldo de dubtós cobrament 5.427.499,69 

Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat utilitzat en 
anteriors expedients 2.527.553,89 

Quantitat utilitzada en expedients anteriors a càrrec del romanent de tresoreria 
per despeses generals 5.888.105,03 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 5.424.319,54 

Quantitat utilitzada en el present expedient 300.000,00 

Romanent disponible 5.124.319,54 

  RTDG NO AFECTAT A L.O. 2/2012 3.838.604,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESOLC 
 
 
PRIMER. Suplementar les següents partides de l’estat de despeses, dins de la política 
de despesa núm. 23 “Serveis Socials y promoció social”. 
 
 

Orgànica Progr. Econ. DESCRIPCIÓ 
Consignació 

Modificació Consignació 
Definitiva Inicial 

              
     Suplements de crèdits       

             

40501 23110 13100 Retribucions personal laboral temporal 
serveis socials 181.179,77 27.600,00 208.779,77 

       
450501 23110 16000 Seguretat Social personal serveis socials 67.674,87 12.400,00 80.074,87 

             
     Crèdits extraordinaris        
             

40501 23100 22106 Equips de protecció individual i material 
protecció COVID-19 0,00 10.000,00 10.000,00 

       

40501 23100 22199 Productes de primera necessitat i 
aliments COVID-19 0,00 15.000,00 15.000,00 

       
40501 23100 22799 Serveis allotjament - habitatge COVID-19 0,00 15.000,00 15.000,00 

       
40501 23100 48007 Ajuts d'urgència COVID-19 0,00 220.000,00 220.000,00 

              

      T O T A L   300.000,00   
 
 
 
SEGON.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost d'ingressos 
quedaran de la següent manera: 
 
A càrrec del Romanent de tresoreria líquid de l’exercici 2019 la quantitat de 
(300.000,00€) TRES-CENTS MIL EUROS. 
 
 
 
ESTAT D’INGRÉS 
 
 



 

 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ PREVISIÓ 
ANTERIOR MODIFICACIÓ PREVISIÓ 

DEFINITIVA 

         

87000 Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 5.888.105,03 300.000,00 6.188.105,03 

         

  TOTAL  300.000,00  
 
 
 
TERCER.- Es sol·licita informe a la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 5/2020 del Pressupost en vigor. 
 
 
QUART.- Sotmetre a la ratificació d'aquesta resolució al Plenari en la següent sessió 
que es celebri. 
 
 
 
 
 
Ho mana i signa,                       La secretària ,                                      L’interventor, 
L’alcalde     
                                                         
Oriol Lozano Rocabruna           M. Assumpció Rodríguez Marín          Esaú Soto Martínez  
 
 
Palau-solità i Plegamans,

 
 
 
 
 
 
 
 
 


