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Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals  
Hisenda  
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620  Fax: 938426616    

Núm. Notificació AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
GR/00000004/0002/000042400

Us comunico que en la sessió Ordinària del Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 21 de 
maig 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 núm. 12/2020 
per suplement de crèdits

Número Expedient: 12/2020/111

Fets :

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació 
del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 360.000,00€, al 
qual se li ha assignat el codi d'expedient 12/2020/111.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l'exercici següent, que no tenen consignació pressupostària suficient i que 
han de fer front als efectes provocats pel COVID-19. 

Vist l'informe emès per la interventora general en virtut del que disposen l'article 34 i 
següents del  RD 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 inicialment l'expedient 12/2020/111de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 360.000,00€, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import
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ALTA 2020 K3321/92041/21303 MANT. CORRECTIU CLIMATITZACIO EQUIPAM. MPALS.       13.166,01 € 

ALTA 2020 K3324/92040/22700 TREBALLS NETEJA EDIFICIS ADMINISTRATIUS         7.439,83 € 

ALTA 2020 K4211/23110/22799 TREBALLS EMPRESES ATENCIÓ PRIMÀRIA       58.394,16 € 

ALTA 2020 K4211/23113/22699 ALTRES DESPESES EMERGÈNCIA SOCIAL       21.000,00 € 

Actuació 1: Obertura de l’alberg    100.000,00 € 

ALTA 2020 K4211/23112/22799 TREBALLS ATENCIO DOMICILI (SAD SOCIAL)       40.000,00 € 

Actuació 2: Increment del Servei d’Atenció a Domicili      40.000,00 € 

ALTA 2020 K2410/92020/62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS 10.000,00 € 

Actuació 3: Distribució dispositius i accés a internet per combatre l’escletxa digital    10.000,00 € 

ALTA 2020 K2410/92020/21600 MANTENIM.EQUIPS INFORMATICS SS.TT. I COMUNICA.       17.904,00 € 

ALTA 2020 K2410/92020/21603 MANTENIMENT CENTRE DE PROCÉS DE DADES         2.602,00 € 

ALTA 2020 K2410/92020/62602 INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS       55.345,00 € 

ALTA 2020 K2410/92020/64101 APLICACIONS INFORMATIQUES       71.420,00 € 

ALTA 2020 K2410/92040/22200 TELEFON EDIFICIS ADMINISTRATIUS         2.729,00 € 

Actuació 9 : Manteniment de l’activitat administrativa a través del teletreball    150.000,00 € 

ALTA 2020 K2320/92011/22699 ALTRES DESPESES PREVENCIO DE RISCOS       40.000,00 € 

Actuació 10: Compra d’equips protecció individuals i col·lectius      40.000,00 € 

ALTA 2020 K3322/15322/62305 INVERSIONS UOS         1.573,00 € 

ALTA 2020 K3324/92040/22700 TREBALLS NETEJA EDIFICIS ADMINISTRATIUS       18.427,00 € 

Actuació 11 : Neteges especials dels equipaments públics      20.000,00 € 

TOTAL DESPESA  360.000,00 € 

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2020 K2100/87001 RTDG SUPLEMENT DE CREDITS    360.000,00 € 

TOTAL FINANÇAMENT  360.000,00 € 

Segon. Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari 
l'expedient i 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 
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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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