Número d'expedient: 1/2020/HIS_MP
Procediment: Modificacions de crèdit del pressupost general
Àrea del tràmit: HISENDA

DECRET - Vilafranca del Penedès, 6 de febrer de 2020

DISPOSO:
Vist que s'ha emès, pel servei d'Ocupació i Formació, 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 l'article 181 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 43 i 44 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
Base 14 de les Bases d'Execució del pressupost l'Entitat per a l'exercici 2020.
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 2020.
RESOLC:
Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2020, en la modalitat de generació de
crèdits, finançat mitjançant nous o majors ingressos, d'acord amb el detall següent:
Modalitat: Generació de crèdits
Despeses a finançar:
Aplicació

Descripció

5.24122.22699

Progr. suport
estratègica

Crèdit inicial Modificacions Modificació que C r è d i t s
anteriors
es proposa
totals
a

la

planif. 33.400,00

33.400,00

0,00

22.107,50

55.507,50

0,00

22.107,50

55.507,50

Font de finançament : Nous o Majors ingressos
Aplicació

Descripció

Modificació que
es proposa

45084

GENERALITAT: projectes de planif. estratègica

22.107,50
22.107,50

CRIPTOLIB_CF_Alcalde

CRIPTOLIB_CF_Secretari

Vilafranca del Penedès, 6 de febrer de 2020
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

EDI_02_Decret
1/2020/HIS_MP

Codi validació document:
13070633156302714765
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 1 de 1

Número d'expedient: 1/2020/HIS_MP
Procediment: Modificacions de crèdit del pressupost general
Àrea del tràmit: HISENDA

Vilafranca del Penedès, 6 de febrer de 2020
La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

EDI_02_Decret
1/2020/HIS_MP

Codi validació document:
13070633156302714765
Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

Pàgina 2 de 2

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el
07/02/2020 a les
8:59:11
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X (SIG)
el 07/02/2020 a
les 9:52:56
Eduard Marcó i Alberti

