CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 22 d'octubre de 2019,
va prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“”

Ò

C

JOSÉ MARIA BLANCO CIURANA, secretari de l'Ajuntament de la vila de Teià

7. PRP2019/1380 Aprovació expedient MC 008/2019 de transferència de crèdits
i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Signatura 2 de 2

Vist l’informe favorable emès per la interventora núm. 194/2019, de data 9 d’octubre
de 2019.
El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, del grup municipal JuntsxCatalunya Teià,
manifesta el següent:
“”Estant d’acord amb la despesa que ha sobrevingut i per coherència amb el posicionament i
la nostra justificació de vot del punt que feia referència a la mateixa partida de modificació de
crèdit, ens abstenim.”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot a favor del senyor alcalde-president i de deu
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Gent de
Teià, Cs i PSC-CP i el vot d’abstenció dels dos regidors del grup municipal de Junts
per Catalunya, adopta els següents acords:

I

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 008/2019 mitjançant
Transferència de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma:
Partides que disminueixen
APLICACIÓ
320 1532 6090000

DESCRIPCIÓ
Arranjament Folch i Torres

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

21.000,00 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ
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Modificació

320 9330 6230000

DESCRIPCIÓ
Maquinària,
instal·lacions
tècniques i utillatges

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

38b8600794784abb9e09ddf886c7c67e001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

A

05/11/2019 SECRETARI

Vista la providència de data 9 d’octubre de 2019, d’inici d’expedient de modificació
de crèdits núm. 008/2019 mitjançant Transferència de crèdits i suplements de crèdits
finançat amb romanent de tresoreria.

P

06/11/2019 ALCALDE

Vist el dictamen de la Comissió Informativa, de data 15 d’octubre de 2019, referent a
l’expedient MC 008/2019 de transferència de crèdits i suplement de crèdits finançat
amb romanent de tresoreria.

Modificació

21.000,00 €

Partides que incrementen
APLICACIÓ
120 4300 2269900

Ò

C

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 008/2019 mitjançant
suplements de crèdits finançat amb romanent de tresoreria en el Pressupost de
l’exercici 2019, de la següent forma:

310 1700 2279900
300 4410 2279900

DESCRIPCIÓ
Altres despesesdiverses
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals
Altres treballs realitzats per
altres empreses i professionals

Modificació
1.199,75 €
4.162,40 €
3.770,03 €

Partides d'ingrés
APLICACIÓ

ANDREU BOSCH I
RODOREDA

Tercer.- Que l’expedient núm. MC 008/2019 de transferència de crèdits i suplements
de crèdits finançat amb romanent de tresoreria sigui exposat al públic durant el
termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic en el tauler d’anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província, podent els interessats examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 008/2019 de Transferència de
crèdits i suplements de crèdits finançat amb romanent de tresoreria.
“”

I, perquè així consti, signo aquest certificat a l'empara del que disposa l'art. 206 del
R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals i a reserva dels terminis que resultin de l'aprovació
de l'acta de la sessió.

05/11/2019 SECRETARI
JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

38b8600794784abb9e09ddf886c7c67e001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat_ -

A

TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde
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9.132,18 €

I
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Romanent de tresoreria amb
finançament general

Modificació

P

06/11/2019 ALCALDE

87000

DESCRIPCIÓ

