
 

 
 
 
CRISTINA JIMÉNEZ VICENTE, secretària accidental de l'Ajuntament de la vila de Teià 
 
 
C E R T I F I C O : 
  
 
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el passat dia 16 de juliol de 2020, va 
prendre, entre d’altres, el següent acord: 
 
“” 
 
8.1. Expedient de modificació de crèdit núm. 004/2020 de suplement de crèdit 

La secretària accidental de la Corporació indica que la referida proposta no es troba 
inclosa a l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària per haver estat elaborada amb 
posterioritat a la convocatòria, sent procedent la ratificació de la urgència. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents i amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que composen la Corporació, acorda 
declarar la urgència de la referida proposta de conformitat amb el que disposa l’article 
83 del ROF. 
 

** 
 

Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 041/2020, de suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe de la interventora núm. 113/2020. 
 
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. 
 
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 10 
regidors que pertanyen al grup municipal Cat+ERC, JuntsxCat i GT; i l’abstenció dels 
regidors dels grups municipals de Ciutadans i PSC-CP, adopta els següents acords: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 004/2020, de suplement de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la 
següent forma:  
 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDITS  
Partides que incrementen  



 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

100 9200 2219900  Altres subministraments 164,04 € 
100 9200 4660000 Aportacions a entitats supramunicipalistes 6.349,30 € 
101 9200 2260400 Jurídics, contenciosos 2.069,40 € 
110 1320 2269900 Altres despeses diverses 1.854,66 € 
120 4300 2269900 Altres despeses diverses 2.986,28 € 
130 4910 2260200 Publicitat i propaganda 1.130,14 € 
131 4910 6260000 Inversions informàtiques 2.743,68 € 

150 9120 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 3.508,43 € 

160 9200 2030000 Arrendament maquinària i utillatges 113,98 € 
210 3332 2260900 Activitats culturals 5.265,51 € 
240 3400 2269900 Altres despeses diverses 26.053,82 € 
240 3420 6230000 Maquinària, instal·lacions i utillatges 7.175,83 € 

250 9240 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 3.343,23 € 
300 4410 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 56.128,08 € 

310 1711 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 3.532,99 € 

320 1532 2100000 Infraestructures i béns naturals 129.771,39 € 
320 1532 6230000 Maquinària, instal·lacions i utillatges 3.559,80 € 
320 3383 2030000 Lloguer maquinària i utillatges 664,29 € 
320 9330 2120000 Edificis i altres construccions 108.571,18 € 
320 9330 6220000 Edificis i altres construccions 22.257,95 € 
330 1500 2270600 Estudis i treballs tècnics 7.411,25 € 

330 9200 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 831,88 € 

340 3360 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 1.452,00 € 
340 3360 6820000 Edificis i altres construccions - Cella Vinària 17.388,05 € 
400 3110 2279901 Manteniment desfibril·ladors 579,25 € 
400 3110 4800002 DANA 6.658,25 € 
410 2310 2269900 Altres despeses diverses 5.527,05 € 
420 2312 6250001 Mobiliari. Pressupostos participatius 26.922,50 € 

430 3230 2279900 Altres treballs realitzats per empreses i professionals 13.310,44 € 

430 3231 6320000 Edificis i altres construccions 13.431,78 € 
440 3320 2260900 Activitats culturals 177,98 € 
  480.934,41 € 

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87000 Romanent de tresoreria amb finançament general 480.934,41 € 

 
 
SEGON.- Que l’expedient núm. MC04/2020 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 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. MC04/2020, de suplement de crèdits.  
 
TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 04/2020, de 
suplement de crèdit. 
 

   “” 
 

I, perquè així consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del senyor alcalde. 
 
 
 
Teià,  a data de signatura electrònica 

 
La secretària accidental     Vist i plau: L’alcalde   

 
 
 

 


