CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 18 de juliol de 2019, va
prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“”
3.1.1 Prp2019/967 Aprovació expedient modificació de crèdits 005/2019

Ò

C

ROSA MARIA ELIAS ALIER, secretària accidental de l'Ajuntament de la vila de Teià

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 d’onze
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junts
per Catalunya, Gent de Teià i Cs, i el vot d’abstenció del regidor del grup municipal
de PSC-CP, acorda ratificar la inclusió a l’ordre del dia de la referida proposta de
l’Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 82.3 del ROF.

P

12/08/2019 ALCALDE

Vista la proposta de l’Alcaldia, en data 15 de juliol de 2019, referent a l’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdits 005/2019 de suplements de crèdits en
el Pressupost de l’exercici 2019, que no ha estat dictaminada per la Comissió
Informativa corresponent, efectuant la justificació de la urgència de la seva inclusió a
l’ordre del dia de la present sessió plenària el regidor d’Hisenda, Sr. Santiago Albert
Seseña.
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El regidor Sr. Francesc Ribas i Paris, en representació del grup municipal de Junts
per Catalunya, manifesta la conformitat amb la proposta, però considera que s’hauria
d’haver incrementat la partida de despeses corresponent al fons de contingència.
La interventora municipal informa que la partida de despeses corresponents al fons
de contingència una vegada incrementada ja no es pot reduir, i per cobrir aquesta
finalitat ja es disposa del nomenament de Tresoreria per fer modificacions de
Pressupost.
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Vist l’informe favorable emès per la interventora habilitada número 146/2019, de data
11 de juliol 2019.
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Vista la providència de data 11/07/2019, d’inici d’expedient de modificació de crèdits
núm. 005/2019 mitjançant Suplement de crèdit, per import de 728.099,60 € finançat
amb romanent de tresoreria per a despeses.

La regidora Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó, en representació del grup municipal
de Gent de Teià, manifesta que s’abstindrà en la votació de la proposta, atès que no
s’ha pogut parlar del seu contingut amb anterioritat a la sessió plenària.
El regidor Sr. José David Basi i Limiñana, en representació del grup municipal de Cs,
manifesta que votarà en contra de l’aprovació de la proposta, atès que no va
participar en l’aprovació del Pressupost Municipal de 2019, que ara es vol modificar.
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 005/2019 mitjançant
suplement de crèdits en el Pressupost de l’exercici 2019, de la següent forma:
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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 nou
regidors que pertanyen als grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, Junts
per Catalunya, el vot en contra del regidor del grup municipal de Cs, i el vot
d’abstenció de la regidora del grup municipal de Gent de Teià i del regidor del grup
municipal de PSC-CP, adopta els següents acords:

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Partides que incrementen

101 9200 2200100

Subscripcions

1.536,94 €

110 1320 2140000

Reparació, manteniment i conservació transports

120 4311 2269900

Altres despeses diverses

1.004,30 €

130 4910 2260200

Publicitat i propaganda

4.093,35 €

131 4910 4670001

Aportació a Consorci Digital Mataró

131 4910 6260000

Inversions informàtiques

17.511,44 €

160 0110 9130000

Amortització préstecs a llarg termini

300.000,00 €

200 3372 2269900

Altres despeses diverses

210 3380 2269900

240 3420 6290000

Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats
professionals
Altres inversions

240 3400 6320000

Edificis i altres construccions

250 3500 2269900

310 1720 4650000

Altres despeses diverses
Altres treballs realitzats per
professionals
Altres treballs realitzats per
professionals
Consell Comarcal del Maresme

320 1532 2130000

Conservació Maquinària i utillatges

320 9330 2120000

Edificis i altres construccions

320 9330 6220000

Edificis i altres construccions

330 1532 6190000

Arranjament vies públiques

340 3360 2269900

Altres despeses diverses

340 3360 6820001

420 2312 2260900

Edificis i altres construccions
Altres treballs realitzats per
professionals
DANA
Altres treballs realitzats per
professionals
Activitats culturals i esportives

430 3200 2269900

Altres despeses diverses

430 3231 6320000

Edificis i altres construccions
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310 1700 2279900

400 3110 2279901
400 3110 4800000
410 2311 2279900

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

81d62f10cb32424a85b92c58f36c3252001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Certificat_ -

948,21 €
10.270,92 €
per

altres

empreses

i

17.777,20 €
8.891,62 €
50.000,00 €
294,10 €

altres

empreses

i

altres

empreses

i

7.630,23 €
12.487,20 €
830,80 €
75.860,17 €
54.644,48 €
31.000,00 €
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300 4410 2279900

475,43 €

208,15 €

I
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Modificació
3.825,57 €

240 3400 2279900
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DESCRIPCIÓ
Atencions protocol·laries Alcaldia

P
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APLICACIÓ
100 9120 2260100

altres

empreses

i

altres

empreses

i

21.000,00 €
1.452,00 €
5.500,00 €
30,25 €
1.850,00 €
2.535,35 €
125,00 €
8.698,76 €
75.000,00 €

Consorci Normalització Lingüística

12.618,13 €

728.099,60 €
Partides d'ingrés
APLICACIÓ
87000

DESCRIPCIÓ

Modificació

Romanent de tresoreria amb finançament general

728.099,60 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC 005/2019 de suplement 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
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
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430 3240 4670000

En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC 005/2019 de suplement de
crèdits.

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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“”

TEIA, a data de signatura electrònica
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La secretària accidental /Vist i plau: L’alcalde

