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Identificació de l’expedient: 1627/2019 2253  
Assumpte: Proposta de Ple MC 25/2019 crèdit extraordinari

CRISTINA CABRUJA I SAGRÉ, secretaria accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar,

CERTIFICO: 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 1 d'agost de 2019, va 
acordar:

1.2.3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 25/2019 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI

Fets:

De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 10, 11 i 12 
de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici.

Vist l’expedient núm. 25/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit.

Vistes les memòries justicatives dels departaments de Seguretat Ciutadana, Sanitat, 
Secretaria, Festes i Comunicació relatives a la necessitat de tramitar les modificacions de 
crèdit.

Vist l’informe favorable de l’interventor núm. 100/2019 de data 22 de juliol de 2019.

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de 
crèdits extraordinari i suplement de crèdit, núm. 25/2019, amb el següent detall.

Pressupost de despeses
Altes
Aplicació Descripció Import
43 13000 16200 Formació - Policia 10.000,00 €
25 31100 63300 Inversió Reposició adquisició desfibriladors 6.800,00 €
11 92000 62301 Inversió nova Videoacta 20.000,00 €
32 33800 62300 Inversió nova ventiladors Envelat 6.000,00 €
33 49100 62500 Plafons informatius digitals 11.000,00 €
Total 53.800,00 €

Pressupost d’ingressos
Altes
Aplicació Descripció Import
11 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals 53.800,00 €
Total 53.800,00 €

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.21
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Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova provisionalment 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en compliment del que disposa l’article 
177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional s’entendrà 
elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
 
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la comptabilitat 
de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de l’esmentat expedient, 
sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de 
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 

Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.  

I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al 
qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, a la vila de Canet 
de Mar

Certifico Vist i Plau
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