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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 000035/2020-MC
Procedència: Àrea Econòmica

A Montcada i Reixac,

 En relació amb l’expedient núm. 000035/2020-MC, promogut per l’Àrea social en 
sol·licitud de modificació de crèdits per suplement  de crèdit.

Atesa la situació de contingència sobrevinguda degudes les mesures que el govern ha 
pres de forma extraordinària per evitar la propagació del contagi del COVID19. 

Atès que aquestes mesures afecten directament sobre l’organització habitual de les 
famílies i es preveuen situacions de necessitat sobrevinguda que requeriran de suport 
econòmic extraordinari. 

Degut a la urgència del moment ja es va tramitar una modificació de crèdit per 
“suplement de crèdit” provinent del capítol 5 (Fons de Contingència) amb un augment 
de 30.000€ a la partida 411/92901/48000 Atencions d’emergència COVID-19. 

Atès que la situació d’alarma s’allarga més del previst inicialment l’import de 30.000 € 
ha estat del tot insuficient. 

Atès, que per les raons exposades, és necessària dites despeses, i es pot tramitar un
expedient de modificació de crèdit per transferència, minorant altres partides de l’Estat 
de Despeses. 

Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.

Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en 
curs. 

I de conformitat amb els informes d'intervenció favorables  emesos que hi consten, 
  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

Primer.- Aprovar l’expedient núm. 000035/2020-MC de modificació de crèdits per 
suplement    de crèdit segons el detall que segueix:

BAIXA DE CRÈDITS
partida  import
141 / 92901 / 22199 Altres subministraments COVID-19 30.000,00
 TOTAL 30.000,00

AMPLICACIÓ DE CRÈDITS
partida  import
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411 / 92901 / 48000 Atencions d’emergència COVID-19 30.000,00
 TOTAL 30.000,00

SEGON.- Donar compte de l’acord anterior al Ple en la seva propera sessió pel seu 
coneixement.
   

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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