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

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 16 de maig de 2019,
va prendre, entre d’altres, l’acord següent:

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
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21/05/2019 SECRETARI

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 03/2019, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 099/2019.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any
2019 i els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la
necessitat i urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el
Pressupost municipal per a la seva adequada atenció.

A

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda declarar
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83 del
ROF.
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Vista la proposta de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2019, d’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 003/2019, de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostària que es troba inclosa a l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària per
haver estat elaborada amb posterioritat a la convocatòria.

P

21/05/2019 ALCALDE

“”
4.1 Modificació de crèdit núm. 003/2019 DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 003/2019, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018,
de la següent forma:
Partides que incrementen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

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

c7960dd4f83a41d18c796ea40c894797001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat_ -

Modificació

1600 Maquinària,
utillatges

instal·lacions

tècniques

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
160 929 500
Fons de contingència
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320
6330000

i

19.000,00 €

Modificació
19.000,00 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC03/2019 de transferències de crèdits 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 i presentar les reclamacions que estimin pertinents.

ANDREU BOSCH I
RODOREDA
21/05/2019 SECRETARI
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TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde

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

c7960dd4f83a41d18c796ea40c894797001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat_ -

A

JOSÉ MARIA BLANCO
CIURANA

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.
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21/05/2019 ALCALDE

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC03/2019, de suplement de crèdits
i transferències de crèdits.

