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 del Museu per crèdits
extraordinaris.
Número Expedient: 9/2021/111
Fets
Vist l’expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits en la modalitat de
dotació de crèdits extraordinaris del pressupost del Patronat Municipal Museu de Granollers,
proposat per resolució núm. 27/2021 de la vicepresidència d’aquest Patronat, amb data 15
de març de 2021.
Vist que s’ha manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària adequada, es proposa dotar
crèdits extraordinaris per un import de 5.800 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
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 9/2021/111 de modificació del Pressupost del
Patronat Municipal Museu de Granollers, per crèdits extraordinaris per un import de 5.800
euros, amb el detall següent:
Moviment

Codi aplicació

Descripció aplicació pressupostària

ALTA

2021

K5104/33335/48101 BECA BIODIVERSITAT

ALTA

2021

K5104/33332/48102 BECA A. JONCH TFM HISTORIA DE LA CIENCIA
TOTAL DESPESA

Import
5.000,00 €
800,00 €
5.800,00 €
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Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:
13523647416413617326 a https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Moviment

Codi aplicació

BAIXA

2021

K5104/33335/14301 BECA BIODIVERSITAT

Descripció aplicació pressupostària

BAIXA

2021

K5104/33332/14301 BECA D'ESTUDIS MONTSENY
TOTAL FINANÇAMENT

Import
5.000,00 €
800,00 €
5.800,00 €

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.

El Secretari General,

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