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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, SUPLEMENT DE CRÈDIT EXPEDIENT MC 22/2020
MOTIUS DE LA MODIFICACIÓ:
En el pressupost inicial de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de 2020 està prevista una despesa de 40.000 euros en l’aplicació 22 9200 62600 “Equips processos
d’informació” del projecte d’inversió 2020/2/SINFO/1 que es finança amb una operació de préstec.
Vista la retenció de crèdit per a no disponibilitat (número operació 220200000916) realitzada per la intervenció municipal d’acord amb l’article 7.1 c) de les
Bases d’execució del pressupost perquè el finançament es troba no disponible per no haver-se formalitzat el préstec.
Atès que és necessari la renovació del parc informàtic de l’Ajuntament en aproximadament 40 equips informàtics de sobretaula (amb les seves
corresponents llicències de programari i sistema operatiu), valorats aproximadament en 40.000€, ja que hi ha ordinadors que daten de l’any 2009 i 2011 i
que a més, durant el període d’estat d’alarma han estat operatius 24h per teletreballar, amb el conseqüent desgast addicional que això ha comportat.
La despesa descrita no pot demorar-se fins a l’exercici 2021, ja que el cicle de vida d’aquests equips que es pretén substituir està estimat en 5 anys i s’ha
superat amb escreix aquest temps d’ús i a més, molts components d’aquests equips ja s’han fet malbé a causa de fatiga electrònica i no hi ha disponibilitat
de recanvis al mercat. Per tant, es creu indispensable la substitució d’aquests equips per uns de nous i per als quals el crèdit pressupostari previst resulta
insuficient.
Per l’anterior, es PROPOSA la següent modificació:
SUPLEMENT DE
CRÈDIT
AUGMENTS DE
CRÈDIT
Projecte

ALFONS GORDILLO ALISEDA
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2020/2/SINFO/1

Denominació

INVERSIONS SISTEMES D'INFORMACÓ I
PROCESSOS

Aplicaci
Denominació
ó
Orgàn.
Prog. Econom
.
22 9200
62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ
TOTAL

Para descargar unaABSIS
copia de este documento consulte la siguiente página web

Registre
Codi Segur de Validació
Url de validació
Metadades

i 3ee90e553fb14297a26e6d3db4e0f230001
expedien https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
ts
Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import

40.000,00
40.000,00

FINANÇAMENT
Denominació

Aplicaci
Denominació
ó
Orgàn.
Prog. Econom
.
21
87010 ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT
TOTAL
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Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica

El tècnic

El regidor,
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Projecte

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

3ee90e553fb14297a26e6d3db4e0f230001

Url de validació

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import

40.000,00
40.000,00

