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Disposicions generals – Instruccions

GUIA per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació 
per emergència de data 11 de març de 2020. 

GUIA PER APLICACIÓ DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ PER EMERGÈNCIA DE DATA 11 DE 

MARÇ DE 2020

La contractació per emergència implica que caldrà fer front a despeses sobrevingudes de 

manera extraordinària sense el procediments de contractació ordinaris, i amb la possibilitat 

de rebre factures de treballs ja executats malgrat no disposar de crèdit pressupostari.

Per tant, i com a criteri de prudència municipal, cal evitar que cada districte, sector i 

organisme autònom es comprometi a més obligacions que la que el seu pressupost 

contempla.

Els crèdits disponibles actuals de cada Sector, Districte o Organisme Autònom es destinaran 

de manera prioritària a atendre aquestes despeses derivades de l’emergència del 

Coronavirus.

No es poden incorporar o imputar les factures derivades per fer front a situacions 

d’emergència en els contractes i obligacions vigents per atendre el coronavirus. Són dos 

supòsits i procediments totalment diferents malgrat puguin coincidir en els mateixos idèntics 

proveïdors.

En l’hipotètic cas que un districte, sector i organisme autònom hagi de fer front a necessitats 

per emergència que excediran del seu pressupost disponible, caldrà que prèviament a 

l’encàrrec de prestacions/serveis s’emetiautorització per part de la Gerència Municipal.

PROCEDIMENT:

1. Les Gerències de Sectors i Districtes i Organismes Autònoms obriran expedients ad hoc 

per aquestes despeses.

2. Les Gerències dels Organismes Autònoms comunicaran diàriament a les Gerència del 

Sector de qui depenguin funcionalment les despeses que han de tramitar per emergència.

3. A la vegada les Gerències de Districtes i Sectors comunicaran diàriament a la Gerència de 

Pressupostos i Hisenda (Direcció de Serveis de Pressupostos i Inversions), tant les 

despeses de tramitació d’emergència en que han d’incórrer ells com la dels seus 

Organismes Autònoms.

4. En aquests comunicats ha de figurar l’informe tècnic que acrediti les necessitats urgents i 

inajornables d’aquestes despeses així com el seu import cert o estimat, això com la 

signatura de la gerència corresponent del sector, districte o organisme autònom ordenant 

l’execució dels treballs o prestacions. La informació d’aquesta despesa s’haurà de donar 

separada segons dos modalitats:

a) Despeses assumides pel sector, districte o organisme autònom derivada de crèdit 

disponible en les seves partides (es a dir crèdit no compromès), ja que les despeses 
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derivades d’aquesta situació passant per endavant de les programades i no 

compromeses.

b) Despeses totalment necessàries i sense crèdit per vinculació jurídica.

D’aquesta manera la Gerència de Pressupostos i Hisenda disposarà de la informació sobre les 

despeses que els sectors, districtes i organismes autònoms assumeixen amb el seu propi 

pressupost, i a la vegada articularà les modificacions pressupostàries per dotar-los del 

corresponent crèdit en el cas d’aquelles despeses que no han pogut assumir 

pressupostàriament utilitzant els fons de contingència de capítol V que figura al pressupost.

S’adjunta text a incorporar per a dictar l’ordre:

1) Sense superar el crèdit disponible (el pressupost no compromès podrà satisfer import 

factures)

Vist l’informe que consta a l’expedient acreditant la necessitat inajornable i supòsit previst al 

decret d’alcaldia relatiu a la contractació per emergència aprovat el dia 11 de març de 2020, 

es proposa l’execució dels treballs indicats i per l’import indicat.

Signatura administrador/a Signatura del Gerent/a que ordena:

2) Amb necessitat de superar el crèdit disponible (el pressupost NO podrà satisfer import de 

les factures)

Vist l’informe que consta a l’expedient acreditant la necessitat inajornable i supòsit previst al 

decret d’alcaldia relatiu a la contractació per emergència aprovat el dia 11 de març de 2020, 

es proposa l’execució dels treballs indicats i per l’import indicat.

Signatura administrador/a Signatura del Gerent/a peticionari/ària:

Signatura de la Gerenta Municipal que ordena

Barcelona, 12 de març de 2020
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