PROVIDÈNCIA DE L’ALCALDIA
Davant la situació de pandèmia internacional declarada per l’Organització Mundial de
la Salut ocasionada pel brot de Covid-19, i la posterior declaració de l’Estat d’alarma
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, són nombroses les mesures que l’Estat ha
establert per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada, tendents a
assegurar l’aïllament social i l’adequada prestació dels serveis socials i sanitaris.
l’Ajuntament de Rubí, com a administració local, seguint totes les instruccions del
Consell de Ministres de l’Estat Espanyol i les recomanacions de la OMS, ha adoptat
les mesures urgents, tendents, d’una banda, a garantir la seguretat sanitària i laboral
dels seus empleats públics, i per un altre, a mitigar l’efecte de la pandèmia en la
societat i els seus ciutadans, especialment en els col·lectius més vulnerables.
L’adaptació de l’organització al context actual ha ocasionat necessitats imprevistes i
inajornables per les quals no hi ha crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents del pressupost de despeses aprovat per a l’exercici 2020.
Donat que el pressupost municipal actual té dotat un fons de contingències en el
capítol 5, per import de 100.000, euros, per necessitats inajornables de caràcter no
discrecional i no previstes en el pressupost inicialment aprovat, es considera oportú
impulsar una modificació pressupostària en la modalitat de transferència de crèdit, per
atendre següents necessitats derivades de la situació excepcional generada pel
COVID-19:
1. Dinamització teixit comercial per import de 15.000,00 euros.
De conformitat amb allò que fixa els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març,
DISPOSO
Primer. Que es tramiti un expedient de modificació pressupostària en la modalitat de
transferència de crèdit, per tal de dotar del crèdit necessari a l’aplicació
1U016.4310A.47002 Fons contingència dinamització teixit comercial Covid.
Segon. Que la intervenció emeti els seu informe corresponent.
Tercer. Remetre a Secretaria per la seva proposta i aprovació per l’òrgan competent.

Rubí, 5 de maig de 2020
L’alcaldessa,
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