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RESPOSTES SUPÒSITS PRÀCTICS SESSIÓ 3 

 

1. Indica la fase d'execució pressupostària que, a conseqüència de l’acord de l’òrgan competent en 

cada cas, s'hauria de gravar en el pressupost de despeses:  

PROPOSTA FASE 

1. Adjudicació del contracte de renovació dels desfibril·ladors tramitat per tipus de 

procediment obert 

D 

2. Aprovació convocatòria de subvencions de renovació parcs urbans A 

3. Aprovació concessió de les subvencions del programa de salut i qualitat per a la vida i 

que s’ha tramitat mitjançant concurrència competitiva 

D 

4. Aprovació factura del contracte, degudament adjudicat, de telefonia móvil O 

5. Aprovació subvenció nominativa a ONCOLLIGA AD 

6. Aprovació d'una bestreta a ONCOLLIGA  O 

7. Informe tècnic justificatiu de l’inici expedient de licitació del contracte de legionel·la - 

8. Aprovació de la justificació de la subvenció de l'ajuntament de Viladecavalls   O 
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2. Respon SI o NO a les  següents afirmacions és correcte 

 
SI/NO 

1. Es pot comprometre la despesa (fase D) del contracte de telefonia mòbil per 

import de 10.000 euros, quant es va autoritzar (fase A) per un import de 9.500 

euros? 

NO, perquè es va 

autoritzar per import 

màxim 9.500   

2. Es pot  autoritzar la despesa (fase A) de la convocatòria de subvencions en 

l’àmbit COVID-19 per import de 30.000 euros respecte l’aplicació  

pressupostària adequada amb un crèdit disponible de 35.000 euros? 

SI, perquè import 

disponible aplicació  

(35.000) supera import A 

(30.000) 

3. Es pot reconèixer l’obligació (fase O) derivada de la factura de l’energia 

elèctrica per import de 3.000 euros respecte el compromís de despesa (D) a 

favor proveïdor LLLUM, SL de 8.000 euros? 

SI, perquè la factura és 

per import inferior a 

l’import adjudicat 

4. Es pot Autoritzar crèdit de 35.000 euros per a la licitació de material d’oficina 

respecte a una retenció de crèdit de 30.000 euros? 
NO, perquè el crèdit 

retingut és inferior al 

crèdit que es vol 

autoritzar 

 

3. Indica en el quadre següent el tipus de modificació que caldria tramitar, si es augmentativa o no, i 

l’òrgan competent d’aprovació en cada cas:  
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CRÈDIT 

NOU O MAJOR 

INGRÈS 
TIPUS MDC 

AUGMENTATIVA 

(SI/NO) ADEQUAT 

SUFICIENT PER 

VINCULACIÓ 

JURÍDICA 

CRÈDIT 

ANY N-1 

1 

Es necessita contractar de forma urgent i 

inajornable una empresa de control de plagues a les 

instal·lacions municipals 

NO NO   Crèdit extraordinari SI 

2 

Es vol aprovar la convocatòria de subvencions 

adreçada a les escoles del municipi per a dur a 

terme el programa pedagògic "les habilitats per a la 

vida" 

SI SI   Cap  

3 

Es vol contractar una empresa per a l'edició del 

llibre del pressupost anualitat 2020 que no es pot 

demorar a l'any vinent 

SI NO   Suplement de crèdit SI 

4 

Es vol aprovar la justificació dels ajuntaments per a 

inversions en el programa PUOSC amb càrrec el 

crèdit està compromès (fase D) de l'exercici 2019 

  SI  Incorporació de romanents SI 

5 

Amb data 1/3 la generalitat ha comunicat a 

l'ajuntament la concessió de la subvenció per a 

finançar la compra de llibres infantils per a la 

biblioteca municipal. 

   SI Generació de crèdit SI 

6 

El Departament d'informàtica vol renovar les 

llicències WINDOWS i  disposa de crèdit en una 

aplicació pressupostària de diferent nivell de 

vinculació jurídica. 

SI NO   Transferència de crèdit NO 

 


