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Alcaldia
Planificació Econòmica i Control Pressupostari  
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426620      

Resolució

 

Modificacions de crèdit (111)

Assumpte: Redistribuir el finançament entre diferents projectes d'inversió.

Número Expedient: 2/2023/111

Fets

El Pressupost General de l’Ajuntament de Granollers per a l’exercici 2023 aprovat 
definitivament el 13 de desembre de 2022 incorpora l’annex d’inversions on s’especifiquen 
els projectes previstos a executar dins de 2023 i la composició del seu finançament. 

Mitjançant informes de data 19 de gener de 2023 el Director de l’Àrea de Creativitat, 
Promoció Econòmica i Participació exposa la necessitat de realització immediata d’una sèrie 
de despeses a imputar a aplicacions d’inversió amb crèdit pressupostat però que es troba en 
situació de no disponibilitat per la no realització del finançament afectat a obtenir mitjançant 
contractació del préstec de 2023. En concret, es tracta de la confecció del nou vestuari per 
als Gegants de la ciutat per import de 18.133,67€ (a imputar a l’aplicació 
K5110/33000/63206 - ADEQUACIÓ EQUIP. CULTURALS, dins del projecte de finançament 
afectat 20211041) i la nova instal·lació de cablejat i altres accessoris informàtics per import 
de 11.345,38€ per adequar les dependències del Centre Tecnològic i Universitari de 
Granollers per tal de traslladar-hi el personal del servei de Cultura (a imputar a l’aplicació 
pressupostària K5001/33310/62323 – MAQUIN. I INSTAL. TECNIQUES ROCA UMBERT 
que forma part junt amb l’aplicació K5001/33310/63203 – ADEQUACIÓ ROCA UMBERT de 
la mateixa bossa de vinculació i projecte 20211036).

En els mateixos informes, s’indica que existeixen altres aplicacions d’inversió amb crèdit 
disponible atès que s’inclouen en projectes que es financen, en part, amb recursos corrents 
no afectats: K5110/33340/63238 - ADEQUACIÓ TAG I CENTRE CULTURAL (14.000€ de 
disponibilitat, dins del projecte 20211043) i K5110 33320 63211- ADEQUACIÓ MUSEUS 
(10.000€ de disponibilitat dins del projecte 20211042). Aquesta disponibilitat es considera 
innecessària i es proposa traspassar-la cap a les aplicacions i projectes esmentats en el 
paràgraf anterior. 

D’acord amb el quadre d’inversions annexat al Pressupost General les fonts de finançament 
dels projectes especificats en els paràgrafs anteriors són:

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


2 / 3

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
14614205205761523577 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

Atès que l’operació de préstec prevista a contractar durant el 2023 no està concertada ni 
s’han iniciat els tràmits per a la seva contractació.

Atesa la impossibilitat de demorar les despeses esmentades fins a la concertació de 
l’operació de préstec.

Atès que els projectes 20211036 i 20211041 no disposen de prou finançament no afectat 
que permeti la disponibilitat del crèdit per dur a terme les actuacions esmentades però que 
els projectes 20211042 i 20211043 disposen d’un finançament no afectat i no tenen 
necessitat de la disponibilitat de crèdit que se’n deriva. 

Fonaments de dret

La redistribució del finançament entre projectes d’inversió s’entén com aquella modificació 
de l’Annex d’inversions del Pressupost que, sense alterar els estats d’ingressos i despeses, 
intercanvia l’assignació de les fonts de finançament previstes en alguns dels projectes 
inclosos en l’esmentat annex.

Les Bases d’Execució del Pressupost General aprovat per a l’exercici 2023, en el seu article 
32 -Finançament dels Projectes de Despesa i despesa amb finançament afectat, i més 
concretament en l’apartat 1, disposa que:

“Les operacions d’endeutament i d’altres operacions de crèdit previstes en el 
pressupost aniran destinades al finançament del conjunt de les operacions de capital 
(despeses d’inversions, transferències de capital i actius financers) consignades en 
l’estat de despeses del mateix”.

Més endavant, l’apartat 2 del mateix article recull el procediment a seguir als efectes de la 
tramitació de la modificació de l’annex d’inversió:

“L’assignació dels recursos que financen les despeses de capital (capítols VI, VII i 
VIII) entre els diferents projectes, la determinarà, en cada cas, l’alcaldia, podent 
modificar al llarg de l’exercici aquesta distribució, a partir de la proposta motivada del 
servei de planificació i control pressupostari, sempre que, en tot cas, es respectin les 
limitacions dels articles 49.1 i 173.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i el què està 
regulat en el paràgraf anterior. Aquesta proposta es trametrà a la Intervenció de Fons 
per a la seva fiscalització.”.

ACTUACIÓ

Projecte Descripció 
Crèdit de 
despesa

Préstec
Recursos 
corrents

20211036 ADEQUACIÓ ROCA UMBERT 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 €

20211041 ADEQUACIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

20211042 ADEQUACIÓ MUSEUS 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 €

20211043 ADEQUACIÓ TAG I CENTRE CULTURAL 150.000,00 € 136.000,00 € 14.000,00 €

FINANÇAMENT
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Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,

Resolc

Primer.- Modificar el finançament dels projectes d’inversió en el sentit i imports que es 
detallen a continuació:

VARIACIÓ DEL FINANÇAMENT

Projecte Préstec Recursos corrents TOTAL

20211036 ADEQUACIÓ ROCA UMBERT -11.345,38 € +11.345,38 € 0,00 €
20211041 ADEQUACIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS -8.133,67 € +8.133,67 € 0,00 €
20211042 ADEQUACIÓ MUSEUS +10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €
20211043 ADEQUACIÓ TAG I CENTRE CULTURAL +9.479,05 € -9.479,05 € 0,00 €
 Total projectes 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Segon.- Aprovar els documents comptables per dotar de major disponibilitat els crèdits 
pressupostaris de les aplicacions dels projectes que reben finançament per recursos 
corrents i cedeixen finançament per préstec (document RCCNDRC C- 12023000006266 
d’import 19.479,05€) i per retenir disponibilitat en els crèdits pressupostaris de les 
aplicacions dels projectes que cedeixen finançament per recursos corrents i reben 
finançament per préstec (document RCCNDRC C+ 12023000006270 d’import 19.479,05€), 
d’acord amb els canvis de finançament de l’apartat anterior i el quadre següent: 

 
 

Projecte Aplicació pressupostària
Crèdit 

disponible
anterior

Crèdit 
disponible 
resultant

Variació del 
crèdit 

disponible

Document 
comptable

20211036 K5001/33310/63203 0,00 € 11.345,38 € 11.345,38 €

20211041 K5001/33000/63206 10.000,00 € 18.133,67 € 8.133,67 €

20211042 K5110/33320/63211 10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 €

20211043 K5110/33340/63238 14.000,00 € 4.520,95 € -9.479,05 €

Total disponibilitat 34.000,00 € 34.000,00 € 0,00 €

RCCNDRC C-

RCCNDRC C+

VARIACIÓ DE LA DISPONIBILITAT
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