
Francesc d’A. Serras Ortuño,  secretari 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
novembre de 2019 , resulta que, entre altres, es va adoptar l’acord següent :

“2.  APROVAR,  SI  ESCAU, L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT NÚMERO 3/2019

Vista la Memòria justificativa i econòmica, de 21 de novembre de 2019, la qual es transcriu
literalment:

“MEMÒRIA

Atès que en el pressupost vigent és necessari fer un suplement i en el seu cas habilitació de
crèdit extraordinari de diverses partides de despeses dels capítols 1, 2, 3, 4, 6 i 9 per tal de fer
front a despeses  que s’han de realitzar durant aquest any.

Atès que aquest Ajuntament disposa d’un pla econòmic-financer on es presenta els valors
màxims d’execució per el període 2019-2020, amb aquesta modificació s’hauran de valorar el
compliment del principi d’estabilitat i regla de la despesa.

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

Expedient de modificació de crèdit (MP 3/2019) del Pressupost municipal vigent, mitjançant: 

- Suplements de crèdit:

Partida Títol
Suplements de 
crèdit

241-13104 Pla ocupació DIBA 23.388,62
241-13105 Pla ocupació SOC 19.160,09
241-1600001 Quotes de la seguretat social. PO SOC 4.500,48
241-1600002 Quotes de la seguretat social. PO DIBA 20.036,18

Total           67.085,37

- Transferències:

Partida Títol
Crèdits 
extraordinaris

323-48000 Transferències Escola Bressol 70.000,00
323-2120001 Manteniment escoles CEIP 41.000,00
920-21200 Manteniment edificis municipals 30.000,00



333-61906 Renovació escenotècnica Casal III 53.200,00
231-48004 Subvenció Comunitats Pla de Barris -83.200,00
920-12101 Complement específic personal funcionari -25.000,00
920-16000 Seguretat social funcionaris -45.000,00
934-31000 Interessos de deutes -12.000,00
011-91300 Amortització préstecs llarg termini -29.000,00

Total 0,00

Vistos els informes de la interventora que consten a l’expedient.

Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels acord següents:

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

1. Procedència dels fons

- Noves previsions d’ingressos:

Partida Títol Noves previsions

450.52 Generalitat. Plans Ocupació local 23.660,57
461.02 Diputació subv. Plans ocupació Local 43.424,80

Total 67.085,37

     
2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal -2.914,63
2 Despeses en béns corrents i serveis 71.000,00

3 Despeses financeres -12.000,00

4 Transferències corrents -13.200,00

6 Inversions Reals 53.200,00

9 Passius financers -29.000,00

Total 67.085,37

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

Partida   Denominació      Import

1 Despeses de personal 1.998.589,78

2 Despeses de béns corrents i serveis 4.470.238,75



3 Despeses financeres 855,39

4 Transferències corrents 951.204,86

6 Inversions reals 3.654.530,60

9 Passius financers 57.890,41

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 deu vots favorables (dels/de
les representants del PSC-CP, de FEM CENTELLES, de la CUP-TSP-AMUNT, de JxCAT-
JUNTS i  de  PRIMÀRIES CATALUNYA) i  tres  vots  en  contra  (dels/de  les  representants
d’ARAJUNTS-AM) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els
següents acords:

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

1. Procedència dels fons

- Noves previsions d’ingressos:

Partida Títol Noves previsions

450.52 Generalitat. Plans Ocupació local 23.660,57
461.02 Diputació subv. Plans ocupació Local 43.424,80

Total 67.085,37

     
2. Modificacions de crèdit:

Capítol Denominació Import

1 Despeses de personal -2.914,63
2 Despeses en béns corrents i serveis 71.000,00

3 Despeses financeres -12.000,00

4 Transferències corrents -13.200,00

6 Inversions Reals 53.200,00

9 Passius financers -29.000,00

Total 67.085,37

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



Partida   Denominació      Import

1 Despeses de personal 1.998.589,78

2 Despeses de béns corrents i serveis 4.470.238,75

3 Despeses financeres 855,39

4 Transferències corrents 951.204,86

6 Inversions reals 3.654.530,60

9 Passius financers 57.890,41

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

Josep Paré Aregall
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