
Dimarts, 3 de febrer de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

L'Ajuntament  de  Granollers,  en  sessió  Plenària  celebrada  el  25  de  novembre  de  2014,  va  aprovar  inicialment  la 
modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica l'Ajuntament de Granollers.

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  16  de  desembre  de  2014,  amb  codi  d'anunci  número 
0220114032754, així com en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant els dies 4 de desembre a 24 de gener de 
2015,  ambdós inclosos,  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 
modificat de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica l'Ajuntament de Granollers, 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 o prestat serveis a l'Ajuntament de Granollers i siguin alguna de les entitats 
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, estan obligats a presentar la corresponent factura electrònica en el punt general d'entrada de factures 
electròniques, sense perjudici del què es preveu en la disposició transitòria onzena d'aquesta ordenança".

S'afegeix a l'apartat de les disposicions transitòries la següent:

"Onzena. Presentació de factures per import inferior a 5.000 EUR.

L'obligació de presentació de factura electrònica prevista a l'article 34 d'aquesta ordenança no serà aplicable fins el dia 1 
de gener de 2016 per a aquelles factures per la prestació de serveis o lliurament de béns per import inferior a 5.000 
EUR, excepte per a aquelles empreses que estan obligades a l'expedició i remissió de factures electròniques per al 
sector privat en la seva relació amb particulars, d'acord amb el que preveu l'article 2 bis de la Llei 56/2007, de 28 de  
desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació.

A partir del dia 1 de gener de 2016 s'hauran de presentar en format electrònic les factures que s'emetin a partir d'aquella 
data, sigui quin sigui el seu import".

Granollers, 26 de gener de 2015
La secretària general, Aurora Corral García

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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