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DECRET DE L'ALCALDIA

1. Amb data 18 de gener de 2019, el coordinador del Departament de Serveis Informàtics
i Noves Tecnologies de l’Ajuntament va emetre un informe segons el qual, entre les 7 h
i les 13 h del dia 18 de gener de 2019 va ser impossible treballar amb cap mena
d’informació que hagués necessitat del suport de les dades emmagatzemades en la
base de dades corporativa.
2. Amb data 22 de gener de 2019, el mateix tècnic ha emès un segon informe en el qual
rectifica l’error produït en el moment de redactar el primer informe, ja que on diu «entre
les 7 h i les 13 h d’avui, 18 de gener de 2019» ha de dir «entre les 7 h i les 15 h d’avui,
18 de gener de 2019».
Fonaments de dret
Primer.- Article 32.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, segons el qual, «quan una incidència tècnica hagi
impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que
es solucioni el problema, l’Administració podrà determinar una ampliació dels terminis no
vençuts, havent de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica ocorreguda com
l’ampliació concreta del termini no vençut».
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
1. Ampliar el termini de reconeixement de despeses amb càrrec al pressupost de 2018, el
qual finalitzava el 18 de gener de 2019, fins al dia 21 de gener de 2019 a les 15 h.

Exp.:

2019/000738

2. Acordar la publicació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, així com els informes
tècnics sobre la incidència ocorreguda.
Roses, a la data de la signatura electrònica

(Document signat electrònicament)

