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Regidoria d’Hisenda 
Hisenda  
c/Sant Josep 7, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620  Fax: 938426616    

Resolució

 
 

Identificació de l'expedient:
Expedient 26/2020/111 

Relatiu a  Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament per generació de crèdits

Fets :

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació 
del Pressupost de l'Ajuntament per generació de crèdits per un import de 23.000,00€, al qual 
se li ha assignat el codi d'expedient MC 26/2020/111.

Vist l'informe emès per la Intervenció 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:
De conformitat amb l'article 181 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 l'article 11è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació de crèdits és el regidor delegat d'Hisenda.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, per delegació 
de l'Alcaldia efectuada per la resolució núm. E-4310 de 15 de juny de 2019,  

Resolc

Únic. Aprovar l'expedient MC 26/2020/111 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament 
per generació de crèdits per un import de 23.000,00€, amb el detall següent:
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  Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2020 K3221/42501/22609 ALTRES DESPESES PROJECTE THERMOS  17.000,00€

ALTA 2020 K3251/13210/62707 INVERSIONS PROTECCIÓ CIVIL    6.000,00€

TOTAL FINANÇAMENT   23.000,00€

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA   2020 K3132/49703 UE PROJECTE THERMOS   17.000,00€

ALTA   2020 K3251/76120 DIPUTACIÓ RECURSOS PER PROTECCIÓ CIVIL     6.000,00€

TOTAL FINANÇAMENT   23.000,00€
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Granollers, 21/10/2020

El Secretari General,

Granollers, 21/10/2020

El regidor delegat
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