Número d'expedient: 16/2019/HIS_MP
Procediment: Modificacions de crèdit del pressupost general
Àrea del tràmit: HISENDA

DECRET - Vilafranca del Penedès, 18 de novembre de 2019

DISPOSO:
Ates que el servei de Recursos Humans 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 els articles 179 i 180 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, articles 40 a 42 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 9 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. 16/2019, en la modalitat de transferències
de crèdit, finançat mitjançant baixes per transferències, d'acord amb el detall següent:
Modalitat: Transferències de crèdit
Despeses a finançar: Augments
A p l i c a c i ó Descripció
pressupostària

Crèdit inicial

M o d i f i c a c i ó Crèdits
totals
que es proposa consignats

2.22100.16204 Fons social del personal

32.217,00

1.384,00

33.601,00

2.92008.16200 Ajudes per estudis al personal

6.300,00

271,00

6.571,00

internacionals: 13.918,00

4.500,00

18.418,00

5.43201.16000 Informació i promoció turística: 27.627,00
seg. Social

4.000,00

31.627,00

5.43001.16000 Promoció turística: seg. social

18.774,00

5.000,00

23.774,00

5.24101.16000 Ocupació i Formació: seg. social

118.078,00

49.000,00

167.078,00

3.34001.16000 Esports: seg. social

63.129,00

10.000,00

73.129,00

2.500,00

13.291,00

26.000,00

189.916,00

5.92407.16000 Relacions
seguretat social

5.43001.12010 Promoció
bàsiques

turística:

retribucions 10.791,00

5.24131.13000 Promoció
laboral

económica:

personal 163.916,00
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2.92001.12110 S e c r e t a r i a - G o v e r n a c i ó : 85.888,00
retribucions complem.

24.000,00

109.888,00

2.92001.12010 S e c r e t a r i a - G o v e r n a c i ó : 71.892,00
retribucions bàsiques

10.000,00

81.892,00

5.33404.21200 Manteniment Teatre Cal Bolet i 15.000,00
Auditori

4.000,00

19.000,00

140.655,00

768.185,00

627.530,00

Font de finançament : Baixes per transferències
A p l i c a c i ó Descripció
pressupostària

Crèdit inicial

Modificació Crèdits totals
que
es consignats
proposa

2.92028.15200

Productivitat, excés jornada i varis

115.000,00

-1.655,00

113.345,00

2.92025.16000

Seguretat social (varis)

16.585,00

-8.500,00

8.085,00

2.92028.16000

Productivitat, excés jornada i varis: 72.000,00
seg. social

-66.500,00

5.500,00

4.15321.13000

Serveis urbans: personal laboral

916.522,00

-26.000,00

890.522,00

1.13201.12110

Policia Local: retribucions complem.

1.259.545,00

-34.000,00

1.225.545,00

3.34201.22799

Esports: contractes de serveis

520.000,00

-4.000,00

516.000,00

2.899.652,00 -140.655,00 2.758.997,00

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el 19/11/2019
a les 17:42:27
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per CPISR-1 C
Eduard Marcó
Alberti el 19/11/2019
a les 17:58:20
Eduard Marcó i Alberti
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