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Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals  
Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620      

Núm. Notificació AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
GR/00000004/0002/000041556

Us comunico que en la sessió Ordinària del Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 31 de 
març de 2020 , fou pres, entre altres, l'acord següent que literalment transcric: 

Modificacions de crèdit (111)
 
Assumpte: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de 
crèdits extraordinaris

Número Expedient: 7/2020/111

Fets:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificaciódel 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 846.300,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC 7/2020/111.

Vist l'informe emès per la interventora general en virtut del que disposen els articles 43 i 44 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret :

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.-  Aprovar l'expedient MC 7/2020/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdits extraordinaris per un import de 846.300,00€, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció Import
ALTA 2020 K4122/34200/63211 RENOVACIÓ GESPA I ADEQUACIÓ C.F. PRIMER DE MAIG 355.000,00

ALTA 2020 K3103/15210/63224 HABITATGE D’ALLOTJAMENT TEMPORAL 491.300,00

TOTAL DESPESA 846.300,00 €
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Moviment Codi aplicació Descripció Import
BAIXA 2020 K4122/34200/62209 PISTES POLIVALENTS AL PAVELLO CAN BASSA 230.000,00

BAIXA 2020  K4122/34200/62720 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 125.000,00

BAIXA 2020 K3103/15210/63220 HABITATGES PER A PERSONES SENSE SOSTRE 118.000,00

ALTA 2020 K3200/39710 APROFITAMENT URBANISTIC (PMSH) 373.300,00

TOTAL FINANÇAMENT 846.300,00 €

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control l'acord d'aprovació, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin 
reclamacions l'acord serà automàticament elevat a definitiu

 

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un 
mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per 
silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en 
el termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
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