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

Resolució
Núm. Resolució: E-3064/2022

Identificació de l'expedient:
Expedient 16/2022/111
Relatiu a aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament per generació de crèdit
Fets :
L’àrea gestora ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per generació de crèdits per un import de 265.000,00€, al qual se li ha assignat
el codi d'expedient MC AJT 16/2022/111
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'aquest expedient de modificació de crèdits és el regidor delegat d'Hisenda.
Per tot allò exposat, en exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia, d'acord amb la
Resolució núm. E-351/2022, de 17 de gener de 2022,
Resolc
Primer. Aprovar l'expedient MC AJT 16/2022/111 de modificació del Pressupost de
l'Ajuntament per generació de crèdits per un import de 265.000,00€, amb el detall següent:
Moviment
Codi aplicació
ALTA
2022 K4320 13000 62604

Descripció aplicació pressupostaria
EQUIPS VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA

Import
265.000,00 €
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TOTAL DESPESA
Moviment
Codi aplicació
ALTA
2022 K1300 72030

Descripció aplicació pressupostaria
SUBV. NGEU ZONES BAIXES EMISSIONS
TOTAL FINANÇAMENT

265.000,00 €
Import
265.000,00 €
265.000,00 €

Segon. Condicionar la disponibilitat del crèdit per import de 265.000,00 euros de l’aplicació
de despeses K4320 13000 62604 EQUIPS VIDEOVIGILÀNCIA POLICIA LOCAL a l’atorgament
definitiu de la subvenció d’ajuts aprovada per la Secretaria General de Transports i Mobilitat
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per a les actuacions incloses
en el Projecte «Granollers: aposta per la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de
l’aire» (PRTRMU-21-00174)

El regidor delegat
Signat digitalment per Jordi Terrades Santacreu DNI 77278836D (TCAT)
Data: 19/04/2022 10:31:30

La Secretària accidental
Signat digitalment per NURIA BLANCHAR CAZORLA - DNI
52141529T
Data: 14/04/2022 13:15:00
Granollers, 14/04/2022

Granollers, 19/04/2022
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