
Josep Lluís Bergés i Collado,  secretari general de l'Ajuntament de Centelles.

CERTIFICO : 

Que consultat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, del 27 de març de
2019, resulta que, entre altres, es va adoptar l’acord següent:

“4.  APROVAR,  SI  ESCAU,  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, NÚMERO 1/2019

Vista la Memòria justificativa i econòmica, la qual es transcriu literalment:

“MEMÒRIA 

L'execució del Pressupost municipal comporta l’obligació d’adaptar-lo a les necessitats per subvenir la
despesa en cada moment. 

Atès  que  en  el  pressupost  vigent  hi  ha  algunes  partides  pressupostaries  que  no  s’executaran,  es
possible fer transferències de crèdit a altres partides d’aquest expedient. 

Atès que és necessari fer un suplement i algun crèdit extraordinari de diverses partides de despeses
dels capítols 2 i 4 per tal de fer front a despeses que s’han de realitzar durant aquest any. 

Atès que entre les modificacions pressupostàries que autoritza la normativa, les aplicables en el nostre
cas són les que es descriuen a continuació: 

- Crèdit extraordinari: 

Partida Títol Crèdit extraordinari 
171-2000 Lloguer parc Ronda Esports 4.840,00 
334-46003 Conveni col·laboració Grup El Triquet 3.000,00 
Total 7.840,00 

- Suplements de crèdit: 

Partida Títol Suplements de crèdit 
231-48001 Atenció Fons ajuda països tercer món 7.050,00 
323-2120001 Manteniment escoles CEIP 4.400,00 
334-46001 Conveni col·laboració Centre parroquial 1.000,00 
920-2020005 Lloguer local billar i escacs 1.710,00 
Total 14.160,00 

Vist l’informe d’intervenció que consta a l’expedient, es proposa al Ple l’adopció dels acord següents: 

Primer.  Aprovar  la  primera  modificació  de  crèdit  en  el  Pressupost  General  vigent,  en  els  termes
següents:

1. Procedència dels fons 



- Transferències: 

Partida Títol Transferències 
334-46002 Subvenció per projecte Centre parroquial -22.000,00 
Total -22.000,00 

2. Modificacions de crèdit: 

Capítol Denominació Import 
2 Despeses en béns corrents i serveis 10.950,00 
4 Transferències corrents 11.050,00 
Total 22.000,00 

3. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses) 

Partida Denominació Import 
2 Despeses en béns corrents i serveis 3.449.676,50 
4 Transferències corrents 781.776,00 

Segon.  Que l’expedient  sigui exposat al públic pel termini  de quinze dies, als  efectes d’examen i
reclamacions. 

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació
inicial. 

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables (dels representants
del PSC i regidor no adscrit) i tres vots en contra (dels representants d’ARAJUNTS-AM, Alfons Giol i
Amich, Margarita Prims i Damas i Rosa Puig i Moré) dels tretze membres que formen la corporació
municipal, va adoptar els acords següents:

Primer.  Aprovar  la  primera  modificació  de  crèdit  en  el  Pressupost  General  vigent,  en  els  termes
següents:

1. Procedència dels fons 

- Transferències: 

Partida Títol Transferències 
334-46002 Subvenció per projecte Centre parroquial -22.000,00 
Total -22.000,00 

2. Modificacions de crèdit: 

Capítol Denominació Import 
2 Despeses en béns corrents i serveis 10.950,00 
4 Transferències corrents 11.050,00 
Total 22.000,00 



3. Detall de l’estat final dels capítols afectats per la modificació proposada (estat de despeses) 

Partida Denominació Import 
2 Despeses en béns corrents i serveis 3.449.676,50 
4 Transferències corrents 781.776,00 

Segon.  Que l’expedient  sigui exposat al públic pel termini  de quinze dies, als  efectes d’examen i
reclamacions. 

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions s’entendrà elevat a definitiu l’acord d’aprovació
inicial. 

D’acord amb l'article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la  Llei  municipal  i  de  règim local  de  Catalunya,  l'acord  esmentat  es  va  adoptar  amb el  quòrum
necessari per a la seva validesa. 

Lliuro aquest certificat, de conformitat amb el que disposa l'article 206 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i a l'espera de l'aprovació definitiva de l'acta, d'ordre
i amb el vistiplau de l'alcalde.    

Vist i plau
L'alcalde

Miquel Arisa Coma
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