Eduard Marcó i Alberti, secretari de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
C E R T I F I C O:
Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2020 va adoptar l’acord
següent:

“Atès que els diversos serveis han redactat els informes en els quals es justifica la necessitat
de suplementar i crear noves aplicacions pressupostàries, pel normal funcionament de
diversos serveis, derivades de noves necessitats sorgides.
Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament justificades,
conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 35 a 37 del Reial Decret
500/90, i la Base 11 de les Bases d’Execució del pressupost.
ACORD:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020, en la
modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, d'acord amb el detall següent:
1r. Modalitat: Crèdit extraordinari
Despeses a finançar:

Aplicació

Crèdit
inicial

Descripció

Modificacions
anteriors

Modificació
que es
proposa

Crèdits
totals
consignats

5.24125.48100

Premis concurs Creajove

0,00

0,00

600,00

600,00

3.23107.48100

Premis concurs calendaris

0,00

0,00

864,20

864,20

3.23106.48000

Ajuts persones grans - transport adaptat

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.33702.62900

Equipament Alberg

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

18.464,20

18.464,20

Font de finançament : Anul.lacions o baixes en aplicacions pressupostàries

Aplicació

Descripció

Crèdit inicial Modificacions
anteriors

Modificació
que es
proposa

Crèdits
totals
consignats

5.24125.22699

Promoció econòmica: funcionament

20.000,00

0,00

-600,00

19.400,00

3.23107.22699

Igualtat: funcionament

45.000,00

0,00

-864,20

44.135,80
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3.23106.22699

Programa suport a la dependència

4.44111.47200

Aportació servei de microbús

550.000,00

0,00

-3.000,00

547.000,00
406.000,00

420.000,00

0,00

-14.000,00

1.035.000,00

0,00

-18.464,20 1.016.535,80

2n. Modalitat: Suplement de crèdit
Despeses a finançar:

Aplicació

Descripció

5.24122.22699
1.13201.21400

Progr. suport a la planif. estratègica
Reparació vehicles Policia Local

Crèdit inicial Modificacions
Modificació
anteriors
que es proposa
33.400,00
22.107,50
5.544,00
18.000,00
0,00
7.000,00
51.400,00
22.107,50
12.544,00

Crèdits
totals
consignats
61.051,50
25.000,00
86.051,50

Font de finançament : Anul.lacions o baixes en aplicacions pressupostàries

Aplicació

Descripció

4.44111.47200

Aportació servei de microbús

Crèdit inicial Modificacions
Modificació
anteriors
que es proposa
420.000,00
-14.000,00
-12.544,00
420.000,00
-14.000,00
-12.544,00

Crèdits
totals
consignats
393.456,00
393.456,00

SEGON: Aprovat inicialment s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. Es considera definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini
d'un mes per resoldre-les.
Aquest últim termini s'entendrà comptat a partir de l'endemà a la finalització de l'exposició al
públic i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en
l'acte d'aprovació definitiva.
TERCER: Aprovada definitivament la modificació s’inserirà anunci al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona, resumit per capítols, i entrarà en vigor al dia següent de la publicació
al BOP. Es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan de tutela financera. “
Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.
Vist-i-plau l'Alcalde,
El secretari,

Signat
digitalment per
Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X
(SIG) el
20/02/2020 a les
9:08:48
Eduard Marcó i Alberti

Signat
digitalment per
CPISR-1 C
PERE
REGULL RIBA
el 20/02/2020
a les 9:55:30
Pere Regull i Riba
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