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

CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 29 d'abril de 2020, va
prendre, entre d’altres, el següent acord:
“”
5. PRP2020/429 Ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2020/198,
d'aprovació de la modificació de crèdit 1/2020
Vist el dictamen de la comissió Informativa de data 14 d’abril de 2020, referent a la
proposta de ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/198, de 23 de març,
d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 001/2020, de transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries, que seguidament es transcriu:
“”

ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 001/2020
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

DE

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 01/2020, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 054/2020.
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.

Atès que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/175 de 17 de març, es va resoldre
desconvocar la sessió ordinària del Ple, corresponent al dia 19 de març, atenent les noves
recomanacions dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, com a mesures
preventives davant l’estat d’alarma declarada i per la necessitat d’evitar la propagació de la
infecció del COVID-19.

Atès que es considera convenient no demorar la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 1/2020 i procedir a la seva exposició per tal d’agilitzar les actuacions de reparació
emparades en el referit expedient.
De conformitat amb el que esta establert per l´artícle 21.1.K de la Llei de Bases del Règim
Local, que confereix a l’alcalde facultats en matèries de competència del Ple, en cas
d´urgència, donant compte posteriorment al Ple en la primera sessió que es convoqui per a
la seva ratificació,

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 001/2020, de transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la
següent forma:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

240 3400 6320000

Edificis i altres construccions

21.000,00 €

Partides que disminueixen
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Modificació

160 929 500

Fons de contingència

21.000,00 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC01/2020 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.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament l’expedient de
modificació pressupostària núm. MC01/2020, de transferències de crèdits.
TERCER.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es convoqui per a la seva ratificació.
“”

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres que
composa la Corporació, amb el vot favorable del senyor alcalde-president i de 11
regidors que pertanyen als grups municipals Cat+ERC, JuntsxCatalunya, GT i PSC i
l’abstenció del regidor que pertany al grup municipal de Cs, adopta el següent
acord:
RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/198, de 23 de març, d’aprovació
de l’expedient de modificació de crèdit núm. 001/2020, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries.
“”
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.
TEIA, a data de signatura electrònica
El secretari /Vist i plau: L’alcalde

