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Eduard Marcó i Alberti, secretari  de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 

C E R T I F I C O:    

Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 17 de desembre 2019 va adoptar 
l’acord següent:

“Atès que els diversos serveis han redactat els informes en els quals es justifica la 
necessitat de suplementar noves aplicacions pressupostàries, pel normal 
funcionament de diversos serveis, derivades de noves necessitats sorgides.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament 
justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 
articles 36 a 38 del Reial Decret 500/90, i l’article 7 de les Bases d’Execució del 
pressupost d’enguany.

ACORD:

PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 18/2019, en 
la modalitat de suplements de crèdit, d'acord amb el detall següent:

Modalitat: Suplement de crèdit

Despeses a finançar:
Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions Modificació Crèdits totals 
   anteriors que es proposa consignats
3.23106.22699 Suport a la dependència (AMP) 550.000,00  55.000,00 605.000,00

1.13201.15200
Treballs extraord. Personal funcionari Policia 
Local (AMP) 51.250,00 20.000,00 16.000,00 87.250,00

5.24106.13100 AODL Treballs als barris (AMP 49.824,00  2.930,00 52.754,00
5.24106.16000 AODL Treballs als barris - seg. soc. (AMP) 15.179,00  2.290,00 17.469,00

5.24111.13100
Treballs als barris formació i treball (prof.) 
(AMP) 49.324,00  8.850,00 58.174,00

5.24111.16000
Treballs als barris formació i treball (prof.)- seg. 
soc. (AMP) 14.782,00  1.080,00 15.862,00

5.24112.16000
Treballs als barris formació i treball (alumnes)- 
seg. soc. (AMP) 2.480,00  1.660,00 4.140,00

5.24116.13100 Plans d'ocupació: treballs als barris (AMP) 145.000,00 22.826,92 2.950,00 170.776,92
5.33303.44900 Vinseum 609.000,00 61.175,00 17.800,00 687.975,00
3.23103.48000 Ajudes a famílies (AMP) 120.000,00 21.962,50 7.000,00 148.962,50

1.606.839,00 125.964,42 115.560,00 1.848.363,42
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Font de finançament : Anul·lacions o baixes en aplicacions pressupostàries
Aplicació Descripció Crèdit inicial Modificacions Modificació Crèdits totals 
   anteriors que es proposa consignats
3.23105.13000 Gent Gran - personal laboral 203.489,00 15.340,26 -25.000,00 193.829,26
3.33701.13000 Joventut - personal laboral 217.788,00  -20.000,00 197.788,00
1.91201.11000 Gabinet d'Alcaldia - personal eventual 46.222,00  -10.000,00 36.222,00
2.92001.13001 Treballs extraordinaris 70.000,00 -1.000,00 -16.000,00 53.000,00

5.24112.13100
Treballs als barris formac. i treballs (alumnes) 
(AMP) 39.916,00  -11.400,00 28.516,00

5.24116.16000 Plans d'ocup. treballs als barris - seg. soc. (AMP) 46.456,00 5.750,90 -3.600,00 48.606,90
5.24112.22699 Treballs als barris formac. i treballs (AMP) 31.820,00 6.457,04 -4.760,00 33.517,04

5.41901.22799 Contractes col. externa - proj. Pdès. Sost. (AMP) 50.000,00  -17.800,00 32.200,00
3.23103.22699 Assist. social i atenció primària (AMP) 188.000,00  -7.000,00 181.000,00

893.691,00 26.548,20 -115.560,00 804.679,20

SEGON: Aprovat inicialment s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. Es considera definitivament 
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Aquest últim termini s'entendrà comptat a partir de l'endemà a la finalització de 
l'exposició al públic i les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si 
no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.

TERCER:  Aprovada definitivament la modificació s’inserirà anunci al Butlletí Oficial de 
la província de Barcelona, resumit per capítols, i entrarà en vigor al dia següent de la 
publicació al BOP. Es remetrà còpia a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan de tutela 
financera.“

Perquè així consti, signo aquest certificat amb el vist-i-plau de l'alcalde.   
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Eduard Marcó i Alberti

El secretari,

Pere Regull i Riba

Vist-i-plau l'Alcalde,
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