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Eduard Marcó i Alberti, secretari de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 

C E R T I F I C O:

Que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 21 de 
juny de 2022, va adoptar l’acord següent:

“Atès que els diversos serveis han redactat els informes en els quals es justifica la 
necessitat de suplementar i crear noves aplicacions pressupostàries, pel normal 
funcionament de diversos serveis.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament 
justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 
articles 35 a 37 del Reial Decret 500/90, i la Base 11 de les Bases d’Execució del 
pressupost.

ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 12/2022, en 
la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, d'acord amb el detall 
següent:

1r. Modalitat: Crèdit extraordinari
Despeses a finançar:

Aplicació Descripció Crèdits totals consignats
2.92003.20300 Serveis de reprografia i equips multifunció 25.000,00

4.15000.48900 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 1.615,52

5.33801.48919 Ball d’en Serrallonga 500,00

5.33401.22602 Publicitat i propaganda activitats del Consell de Castells 16.100,00

5.33401.22609 Activitats culturals del Consell de Castells 2.500,00

5.33401.62900 Senyalització de castells 4.500,00

5.33401.48933 Subvenció Associació Cultural Castells-Festival Cinema Casteller 15.000,00

3.32602.61500 Mobiliari urbà Llars mpals. d’Infants 6.000,00

3.32602.63300 Maq., instal. i utillatge Llars mpals. d’Infants 3.000,00

3.32602.63500 Mobiliari Llars mpals. d’Infants 1.000,00

1.13201.62400 Compra vehicles patrulla 22.506,00

97.721,52
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Font de finançament : Anul.lacions o baixes en aplicacions 
pressupostàries

Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions 
anteriors

Modificació 
que es proposa

Crèdits totals 
consignats

4.13400.46600 AMTU – Associació municipis per a la 
mobilitat i el transp. 5.250,00 0,00 -1.615,52 3.634,48

3.32301.22699 Llas d’infants: funcionament 45.000,00 -6.196,22 -10.000,00 28.803,78

5.33801.22699 Material balls Festa Major 40.000,00 0,00 -500,00 39.500,00

4.17101.22799 Parcs i jardins: contractes de serveis 1.500.000,00 -11.500,00 -54.741,68 1.433.758,32

1.13201.20400 Renting vehicles policia local 52.600,00 0,00 -11.435,80 41.164,20

1.13201.12110 Policia Local: retrib. complementàries 1.389.614,00 -60.000,00 -11.070,20 1.318.543,80

3.032.464,00 -77.696,22 -89.363,20 2.865.404,58

Font de finançament : Romanent líquid de tresoreria
Aplicació Descripció Modificació
  que es proposa
87000 Per a despeses generals 8.358,32

2n. Modalitat: Suplement de crèdit
Despeses a finançar:

Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions 
anteriors

Modificació 
que es 

proposa

Crèdits totals 
consignats

2.92001.22000 Material oficina serveis generals 22.622,00 9.000,00 17.000,00 48.622,00

2.92003.22200 Telecomunicacions 90.000,00 0,00 14.500,00 104.500,00

2.92203.48900 Quotes associacions diverses participades per 
l’Ajuntament 7.000,00 0,00 4.354,48 11.354,48

3.49301.22699 Omic: funcionament 11.000,00 0,00 5.500,00 16.500,00

5.33401.48904 Conveni Cine Club Vilafranca 10.700,00 3.210,00 19.300,00 33.210,00

141.322,00 12.210,00 60.654,48 214.186,48

Font de finançament : Anul.lacions o baixes en aplicacions 
pressupostàries

Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions 
anteriors

Modificació 
que es proposa

Crèdits totals 
consignats

4.13400.46600 AMTU – Associació municipis per a la 
mobilitat i el transp. 5.250,00 0,00 -3.634,48 1.615,52

2.16401.46600 Asoc. Entid. y Empreses Servicios Funerarios 500,00 0,00 -500,00 0,00

3.32000.46600 Assoc. Internacional Ciutats Educadores 220,00 0,00 -220,00 0,00

3.31101.13000 Salut i Consum: personal laboral 99.227,00 0,00 -5.000,00 94.227,00

1.92401.22699 Comunicació: despeses de funcionament 25.000,00 0,00 -10.000,00 15.000,00

4.17101.22799 Parcs i jardins: contractes de serveis 1.500.000,00 -66.241,68 -41.300,00 1.392.458,32

1.630.197,00 -66.241,68 -60.654,48 1.503.300,84
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SEGON: Aprovat inicialment s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. Es considera definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aquest últim termini s'entendrà comptat a partir de l'endemà a la finalització de 
l'exposició al públic i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si 
no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.

TERCER:  Aprovada definitivament la modificació s’inserirà anunci al Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, resumit per capítols, i entrarà en vigor al dia següent de la 
publicació al BOP. Es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan de tutela 
financera.”

La qual cosa us comunico perquè en tingueu coneixement i als efectes corresponents.

Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.

http://www.vilafranca.cat/validacio
El secretari,

Vist-i-plau l'Alcalde,
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