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

Acord de Ple aprovat en data 30/03/2021
Modificacions de crèdit (111)
Assumpte: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament derivada del
Pla de Mesures Socioeconòmiques 2021.
Número Expedient: 8/2021/111
Fets
A través del present expedient es proposa l’augment del pressupost de l’Ajuntament per
import total d’1.700.000 euros mitjançant l’aplicació de romanent de tresoreria per a
despeses generals obtingut de la liquidació del pressupost 2020.
La modificació pressupostària impulsada a través del present expedient té per objecte donar
concreció a les actuacions que l’Ajuntament proposa desenvolupar dins del present exercici
per import d’1.700.000 euros per tal de continuar alleugerint les conseqüències socials i
econòmiques causades per la crisi sanitària de la Covid-19.
Es tracta de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen
consignació pressupostària adequada per atendre-les o aquesta és insuficient. Les
propostes i mesures a realitzar i implementar s’estructuren en els següents set àmbits
d’actuació:
-

Ajuts a l’emergència social

-

Ajuts a la contractació

-

Ajuts al treball autònom

-

Ajuts a les empreses culturals

-

Suport a la digitalització del comerç

-

Promoció del comerç de proximitat

-

Mesures d’ajut fiscal al sector de la restauració

Aquesta modificació pressupostària s’instrumenta a través del suplement de crèdits ja
pressupostats per import de 1.495.000 euros i de la dotació de crèdits extraordinaris per
import de 205.000 euros.
Vist l’informe emès per la intervenció 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
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
1/3
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
13523646726737135030 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

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 la modificació del Pressupost de l’Ajuntament per suplement de
crèdits per un import d’1.495.000 euros, amb el detall següent:
Moviment
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

2021 K4211/23113/48000 ATENCIÓ ASSISTENCIALS EMERGENCIA SOCIAL
Actuació 1: Ajuts a l'emergència social
2021 K5002/24116/47000 SUBVENCIO A LA CONTRACTACIO
Actuació 2: Ajuts a la contractació
2021 K5002/24110/47000 SUBVENCIONS A L'AUTOOCUPACIO
Actuació 3: Ajuts al treball autònom
2021 K5002/24100/44920 APORTACIO A E.P.E. GRANOLLERS MERCAT
2021 K5002/43101/48822 SUBVENCIÓ ASSOC COMERÇ GRAN CENTRE
Actuació 5: Suport a la digitalització del comerç
2021 K1010/49150/22799 TREBALLS EMPRESES COMUNICACIO
2021 K1100/92201/61901 ACTUACIONS-INTERVENCIONS PROMOCIÓ CIUTAT
2021 K5002/24100/22799 TREBALLS EMPRESES PROMOCIO ECONOMICA
Actuació 6: Promoció del comerç de proximitat
2021 K2100/92901/50100 FONS DE CONTINGENCIA VOLUNTARI
Actuació 7: Mesures d'ajut fiscal al sector de la restauració
TOTAL DESPESA

Moviment
ALTA 2021

Codi aplicació
K2100/87001

Descripció aplicació pressupostària
RTDG SUPLEMENT DE CREDITS
TOTAL FINANÇAMENT

Import
200.000,00 €
200.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
85.000,00 €
15.000,00 €
100.000,00 €
30.000,00 €
28.000,00 €
57.000,00 €
115.000,00 €
380.000,00 €
380.000,00 €
1.495.000,00 €
Import
1.495.000,00 €
1.495.000,00 €

Segon.- Aprovar inicialment la modificació del Pressupost de l’Ajuntament per dotació de
crèdits extraordinaris per un import de 205.000 euros, amb el detall següent:
Moviment
ALTA
ALTA

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

2021 K5111/33431/47905 SUBVENCIO AL TEIXIT CULTURAL I CREATIU
Actuació 4: Ajuts a les empreses culturals
2021 K5002/43101/48824 SUBVENCIO GREMI HOSTALERIA VALLES ORIENTAL
Actuació 6: Promoció del comerç de proximitat
TOTAL DESPESA

Moviment
ALTA 2021

Codi aplicació
K2100/87000

Descripció aplicació pressupostària
RTDG CREDITS EXTRAORDINARIS
TOTAL FINANÇAMENT

Import
200.000,00 €
200.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
205.000,00 €
Import
205.000,00 €
205.000,00 €
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Tercer.- 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 de
Barcelona, per un període de quinze dies durant els quals els interessats podran examinarlos i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que no es produeixin reclamacions, l’acord
serà automàticament elevat a definitiu.
El Secretari General,

Signat digitalment per Manuel Monfort
Pastor
Data: 31/03/2021 12:50:48
Granollers, 31/03/2021
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