DECRET – Vilafranca del Penedès, 28 de setembre de 2020
Vist que s’ha emès pel Servei de Medi Ambient 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. 28/2020, 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

4.17001.22799

Mant.
entorn
natural i agrari

Crèdit
inicial

Modificacions
anteriors

20.000,00

Modificació
que es
proposa

0,00

8.356,55

crèdits
totals
consignats
28.356,55

Font de finançament : Nous o Majors ingressos
Aplicació

Descripció

Modificació
que es proposa

46120

Diputació: Medi Ambient

8.356,55

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat
digitalment per
PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z
(TCAT) el
28/09/2020 a les
16:20:09

Signat
digitalment per
Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X
(SIG) el
29/09/2020 a les
8:48:19

Pere Regull i Riba

Eduard Marcó i Alberti
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