Número d'expedient: 15/2019/HIS_MP
Procediment: Modificacions de crèdit del pressupost general
Àrea del tràmit: HISENDA

DECRET - Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2019

DISPOSO:
Atès que el servei de Promoció Econòmica, el servei de Salut i Consum, i el servei de Cultura,
han redactat els informes en els quals s'especifica la modalitat de modificació de crèdit, el
finançament de l'operació i la seva justificació.
Vist el que disposa l'article 178 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, article 39 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost, i
article 8 de les Bases d'Execució del pressupost l'Entitat per a l'exercici 2019.
Vist que l'òrgan competent per a la seva aprovació és el Sr. Alcalde, de conformitat amb el que
s'estableix en les Bases d'Execució del Pressupost de l'Entitat per a l'exercici 2019.
RESOLC:
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 15/2019, en la modalitat d'ampliació de
crèdits, finançat mitjançant nous o majors ingressos, d'acord amb el detall següent:
Modalitat: Ampliació de crèdits
Despeses a finançar:
Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial Modificació Crèdits totals
que
es consignats
proposa

5.43121.22699

Dinamització mercats mpals. 8.000,00
(AMP)

7.300,00

15.300,00

3.49301.22699

OMIC (AMP)

4.000,00

12.000,00

5.33404.22699

Teatre Cal Bolet i Auditori:
funcionament (AMP)

8.000,00

TOTAL

180.000,00
196.000,00

45.000,00
56.300,00

225.000,00
252.300,00

Font de finançament : nous o majors ingresos
Aplicació

Descripció

Modificació que es proposa

46111

DIPUTACIÓ: Promoció económica (AMP)

7.300,00

46121

DIPUTACIÓ: Consum (AMP)

4.000,00

45078

GENERALITAT: arts escèniques teatre (AMP)

45.000,00

TOTAL

56.300,00
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Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 19/11/2019
a les 17:45:35
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Eduard Marcó
Alberti el 19/11/2019
a les 17:58:35
Eduard Marcó i Alberti
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