Dimecres, 24 de febrer de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
EDICTE
El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2015, va aprovar inicialment la
modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Granollers, en el sentit de
substituir el redactat de l'article 34 i derogar la disposició transitòria onzena.
Atès que no s'han presentat al·legacions en els terminis d'informació pública endegats mitjançant anuncis publicats en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 31 de desembre de 2015, amb codi d'anunci número
022015028088, així com en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, aquesta Ordenança Reguladora de l'Administració
Electrònica, en virtut de l'acord plenari anterior, es considera aprovada definitivament.
Contra l'acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.
El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor a partir de la data de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i als efectes previstos en l'article 70.2 en relació amb l'art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, per la qual cosa es publica íntegrament tot seguit el text
íntegre de la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Granollers, a que
s'ha fet esment:
Se substitueix tot el redactat de l'article 34 per el següent text:
"Tots els contractistes que hagin lliurat béns, prestat serveis o realitzat qualsevol altra prestació, amb contracte
administratiu o privat, a l'Ajuntament de Granollers estan obligats a presentar la corresponent factura electrònica en el
punt general d'entrada de factures electròniques.

L'obligació de presentació de factura electrònica no serà aplicable per a aquelles factures d'import inferior a 5.000 EUR
de persones físiques i de les persones jurídiques no indicades a l'article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls i creació del registre comptable de factures en el sector públic, sempre que els plecs de prescripcions tècniques
o els plecs de clàusules administratives no indiquen una altra cosa. Tampoc serà necessària la presentació en format
electrònic i mitjançant el punt general per aquelles despeses gestionades mitjançant bestreta de caixa fixa o pagament a
justificar."
Es deroga la disposició transitòria onzena.
Granollers, 17 de febrer de 2016
El secretari general, Alfred Lacasa i Tribó
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El punt general d'entrades de factures serà inicialment eFact, tot i que podrà ser el de l'Ajuntament, el de l'Administració
General de l'Estat (FACE) i el Portal de factura electrònica de la Generalitat, una vegada que estigui adherit al FACE.
L'Ajuntament de Granollers al Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) compta inicialment amb el codi únic
L01080961 i podrà tenir el desglossament que consideri adequat per a major eficiència per a la remissió de les factures
a les diverses unitats orgàniques de l'Ajuntament. El Directori és un inventari, comú a tota l'Administració, d'informació
sobre l'estructura orgànica de l'Administració Pública, i les seves oficines d'atenció ciutadana. L'Ajuntament publicarà i
mantindrà actualitzat a la Seu electrònica el punt general d'entrada de l'Ajuntament i la llista dels codis DIR3 de tots els
serveis i unitats administratives que en depenen, amb l'objectiu que els proveïdors utilitzin aquests codis quan presentin
les factures a l'Ajuntament.

