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CRISTINA JIMÉNEZ VICENTE, secretària actal. de l'Ajuntament de la Vila de Teià 
 
 
CERTIFICO: que per Resolució de l’Alcaldia núm. 2020/474, de data 29 de juliol de 
2020, s’ha disposat el següent: 
 
"" 
ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 005/2020 

D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT I DE 
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS 

 
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 05/2020, d’incorporació de 
romanents de crèdit i de generació de crèdits. 
 
 
Vist l’informe de la interventora núm. 126/2020 de data 27.07.2020. 
 
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a 
l’any 2020 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. 
 
 
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, s’adopta la següent, 
 
RESOLUCIÓ :  
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 005/2020, de incorporació de 
romanent de crèdit en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la 
següent forma: 
 

Partides que incrementen  
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

240 3400 
6320000 

Edificis i altres 
construccions 219.693,73 € 

321 1532 
6190001 Arranjament vies públiques 45.472,21 € 
320 9330 
6220000 

Edificis i altres 
construccions 3.231,42 € 

340 3360 
6820000 Cella vinària 16.131,37 € 

   
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

87010 Romanent de tresoreria 
amb finançament afectat 284.528,73 € 
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SEGON.- Aprovar l’expedient de MC núm. 005/2020, de generació de crèdit en 
el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020, de la següent forma: 
 
 

Partides que incrementen  
   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 
440 3320 2260900 Activitats culturals 210,00 € 
   
Partides d'ingrés   

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ Modificació 

39901 Altres ingressos 
diversos. 210,00 € 

 
 
TERCER.- Que es doni compte al Ple de l’aprovació de l’expedient MC 
05/2020, de generació de crèdit per ingressos i d’incorporació de romanents de 
crèdits.   
 
 
"" 
 
I perquè consti, signo aquest certificat amb el vist i plau del Sr. Alcalde-President 
 
 
Teià, a data de signatura electrònica 
La secretària actal.  /   Vist i plau: L’alcalde 
         
 


