PROPOSTA
Expedient: 000073/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

PROPOSTA
En relació amb l’expedient núm. 000073/2022-MC promogut pel Servei de Sistemes
d’informació i comunicació i Sistemes de Gestió en Sol·licitud de Modificacions de
Crèdit per Crèdit Extraordinari i de la Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici
2022.
Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2022 pel Xavier Iniesta Corbacho, Cap de
Sistemes d’informació i comunicació i Sistemes de Gestió, en relació a la modificació
de projectes d’inversions amb finançament afectat, detallats a continuació; en el que
confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit disponible i no compromès per un
import total de 159.915,56€.
Vist l’informe emès en data 9 de juny de 2022 pel Servei de Projectes i Obres de l’Àrea
de Territori en relació a la modificació de projectes d’inversions amb finançament
afectat, detallats a continuació; en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència
de crèdit disponible i no compromès per un import total de 109.598,17€.
Atès que en relació a la modificació de projectes d’inversions amb finançament afectat,
detallats a continuació; en el que confirmen que estan finalitzats i l’existència de crèdit
disponible i no compromès per un import total de 269.513,73 €.

Núm. projecte

Nom del projecte

181301

Inversiones Informàtica

171040

Programari Informàtica

201301

Renovació Parc programari i maquinari informàtic

211303

Inversions Informàtica

181110

Equipaments Municipals

211115

Remodelació informàtica

Vist l’informe emès en data 5 de juliol de 2022 pel Cap de Servei de Sistemes
d’informació i comunicació i Sistemes de Gestió on s’explica la necessitat de traslladar
el nou CPD i adequar un nou espai que requereix la construcció d’un nou CPD adaptat
a les noves i futures necessitats de l’Ajuntament.
Tenint en compte l'existència de despeses d'inversió pels quals es fa precisa la
modificació de crèdits del Pressupost d’enguany sota la modalitat de crèdit
extraordinari amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.
Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en
curs.

SPPA1

Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
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PRIMER.- La Modificació de crèdit per Crèdit extraordinari, segons el detall següent:
Finançament per diferents vies:
BAIXA DE CRÈDITS de partides segons detall adjunt:
Import

Partida de despesa
Nom del projecte
303/92600/62600/181301 Inversiones Informatica

46.514,80 €

303/92600/64100/171040 Programari Informàtica

11.639,58 €

303/92600/64100/201301 Renovació Parc programari i maquinari informàtic

1.761,18 €

112/92000/62200/181110 Equipaments Municipals

100.000,00
€
29.598,17 €

112/92600/63200/211115 Remodelació informàtica

80.000,00 €

TOTAL per baixes de crèdit

269.513,73€

303/92600/62600/211303 Inversions Informàtica

Alta crèdits per crèdit extraordinari
Partida de despeses

Import

303/92602/62600/221303 CPD Centre de dades
Instal·lacions
i
(hardware/software)

303/92606/62600/221303

257.795,01€
materials

del

CPD

TOTAL per alta de crèdit

11.718,72 €
269.513,73€

SEGON.- Aprovar el projecte d’inversió 221303- CPD Centre de dades i modificar
l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 quedant de la següent manera:
PROJECTE 221303- CPD Centre de dades
Concepte d’ingressos
217/93100/87010

Import
Romanent
afectat

tresoreria

despeses

finançament

Total concepte d’ingressos

269.513,7€

Partida de despeses
303/92602/62600/22130
3
303/92606/62600/22130
3

269.513,7€

Import
CPD Centre de dades
Instal·lacions
i
(hardware/software)

Total partida de despeses

257.795,0€
materials

del

CPD

11.718,72€
269.513.7€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit a informació pública pel termini de 15 dies
hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord.

SPPA1

El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
14/07/2022
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