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DECRET - Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2019

DISPOSO:

 
Ates  que  el  servei  de  Recursos  Humans  ha  redactat  un  informe  en  el  qual  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. 19/2019, 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
 
Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions 

anteriors
Modificació 
que es 
proposa

Crèdits totals 
consignats 

1.13201.12105 Nocturns, caps de 
setm. i caps torn 
Policia Local

82.099,00 5.000,00 87.099,00

2.92001.15200 Treballs 
extraordinaris

2.050,00 4.000,00 300,00 6.350,00

3.23102.16000 Benestar social - 
seg. soc.

237.179,00 28.319,42 15.000,00 280.498,42

321.328,00 32.319,42 20.300,00 373.947,42
Font de finançament : Baixes per transferències
 
Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions

anteriors
Modificació
que  es
proposa

Crèdits  totals
consignats

1.13201.12104 F e s t i u s :
personal  
Policia Local

163.024,00 -5.000,00 158.024,00

5.43111.15201 T r e b a l l s
indet.  fires  i
festes  
(personal  
funcionari)

10.250,00 -4.000,00 -300,00 5.950,00

5.43111.13002 T r e b a l l s
indet.  fires  i
festes  
(personal  

79.586,00 -15.000,00 64.586,00



Número d'expedient: 19/2019/HIS_MP
Procediment: Modificacions de crèdit del pressupost general
Àrea del tràmit: HISENDA

Vilafranca del Penedès, 20 de desembre de 2019
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio EDI_02_Decret

19/2019/HIS_MP

Codi validació document:
12434453237631524416

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 2 de 2

laboral)
252.860,00 -4.000,00 -20.300,00 228.560,00

 

Pere Regull i Riba

L'Alcalde,

Eduard Marcó i Alberti

Davant meu,

El secretari
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