Ref. Exp.: 42/2019/SQSEC
Certificat d’acord de Ple
HELENA MUÑOZ AMORÓS, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 29/10/2019, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
1. Des de diverses Regidories s’ha manifestat la necessitat de realitzar despeses que
no poden ser ajornades i han sol·licitat modificar el pressupost per a la seva
assumpció:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
El Servei d’Esports ha posat de manifest la necessitat de crear i dotar una nova
aplicació pressupostària per la contractació del servei de vigilància del centre
d’esportiu municipal i la piscina municipal del barri de les Fonts, atesos els actes
vandàlics succeïts a l’inici del període estival.
A tal efecte han sol·licitat la creació de l’aplicació 3030/3410/2279901 pel servei de
vigilància de diferents centres esportius per valor de 18.000 euros, els quals es
poden finançar amb les baixes parcials de les aplicacions:
4001/0110/3100000 Interessos bancaris
4002/9200/2200000 Compra material d’oficina

8.000 euros
10.000 euros

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
El Servei de Cultura manifesta diverses necessitats pressupostàries per poder dur
a terme les activitats programades, d’acord a la següent relació:
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Partides a incrementar

Concepte

3020 3380 2279900

Sonorització Actes Populars

3021 3380 2279901

Programació estable
Total

Partides a reduir

Concepte

Euros
22.000,00
3.800,00
25.800,00
Euros

1900 2313 2260602

Premi dona

1.800,00

1001 9200 2260600

Premi mussol

2.000,00

2000 2310 4800005

Ajut higiene llar i personal

10.000,00

2000 2310 2279903

Programa d'atenció a la llar

12.000,00

Total

25.800,00

2. L’interventor municipal ha emès informe favorable 209/2019.

FONAMENTS DE DRET
-

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

-

Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990.

-

Bases d’execució del Pressupost.

-

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària 11/2019 de crèdit extraordinari, mitjançant
l’aplicació de baixes per anul·lació i transferència de crèdits, per imports de 18.000 euros i
25.800 euros, respectivament:
-

Crèdit extraordinari

Esports
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3030/3410/2279901 Serveis vigilància centres esportius ------------TOTAL --------------------------------

18.000,00 €
18.000,00 €

Baixes per anul·lació

4001/0110/3100000 Interessos bancaris
4002/9200/2200000 Material d’oficina

---------------------------------------------------------------

8.000,00 €
10.000,00 €

TOTAL --------------------------------

18.000,00 €

3020/3380/2279900 Sonorització actes populars ---------------------3021/3380/2279901 Programació estable --------------------------------

22.000,00 €
3.800,00 €

TOTAL --------------------------------

25.800,00 €

-

Transferència de crèdit

AUGMENT

DISMINUCIÓ
1900/2313/2260602 Premi dona
----------------------------------------1001/9200/2260600 Premi mussol ----------------------------------------2000/2310/4800005 Ajut higiene llar i personal ------------------------2000/2310/2279903 Programa d’atenció a la llar -----------------------TOTAL --------------------------------

1.800,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
25.800,00 €

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de
la Corporació.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,

CPISR-1 C Helena Muñoz Amorós
Secretària Habilitada
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 07/11/2019 a les 11:12:36

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 07/11/2019 a les 13:18:56
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