
 

Na Rebeca Just Cobos, secretària de l’Ajuntament de Cabrils,

CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament de Cabrils, en sessió ordinària de data 30 de maig de 2019, ha 
aprovat per majoria dels assistents, el que, literalment, és com segueix:

“APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 18  
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019.

Vist l’expedient de modificació pressupostària número 18/2019 incoat per ordre de l’Alcaldessa.  

Vista l’informe d’intervenció favorable a la tramitació de l’expedient.

Vist el que disposa l’article 177 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Text Refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, així com les Bases d’Execució del Pressupost, es proposa 
al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 18 del 
Pressupost Municipal de 2019, amb el següent detall:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLICACIÓAPLICACIÓ
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL IMPORT MODIFIC.IMPORT MODIFIC.

920.227.00920.227.00 Servei neteja dependències mpals.Servei neteja dependències mpals. 46.882,9646.882,96
920.226.04920.226.04 Despeses jurídiques, contenciosos…Despeses jurídiques, contenciosos… 45.000,0045.000,00

TOTAL TOTAL 91.882,9691.882,96

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ
PRESSUP.

TITOL IMPORT MODIFIC.

920.461.19 Conveni amb Diputació de Barcelona 
per gestió de l’arxiu municipal.

10.600,00

TOTAL 10.600,00

ALTES ESTAT D’INGRESSOS

APLICACIÓAPLICACIÓ
PRESSUP.PRESSUP.

TITOLTITOL IMPORT MODIFIC.IMPORT MODIFIC.

870.00870.00 Romanent de tresoreria per a Romanent de tresoreria per a 
despeses generals exercici 2018.despeses generals exercici 2018. 102.482,96102.482,96

TOTAL  TOTAL  102.482,96102.482,96

 



 

SEGON.-  SOTMETRE  a  informació  pública  durant  un  període  de  quinze  dies  l’expedient,  
mitjançant la publicació d’un edicte en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial  
de  la  Província,  perquè  els  interessats  puguin  examinar-lo  i,  si  s’escau,  presentar-hi  
reclamacions.

TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’informació 
pública no es presenten reclamacions.”

Que el resultat de la votació va ser el següent: 7 (set) vots a favor, manifestats per la Il·lma. 
Sra.  Alcaldessa en funcions,  Avelina Morales  Serra,  els  regidors en funcions  Srs.  Oriol  Gil 
Tomàs, Francesc Xavier Badia Campos, Manel Pérez García, les regidores en funcions Sres. 
Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons del grup municipal PDiU, el regidor en funcions  
Sr. Miguel Doñate Sastre del grup municipal del MUC i 4 (quatre) abstencions manifestades per 
les regidores en funcions Sres. Maite Viñals Clemente, Helena Martorell Sánchez, Laia Ferrer 
Sellés i el regidor en funcions Sr. Raül Serra Fabregà del grup municipal d’ERC-AM, 

I, perquè consti, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa en  
funcions, a reserva del que resulti de l’aprovació de l’acta, d’acord amb el que disposa l’article  
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

Cabrils, 3 de juny de 2019
Vist i plau
L’alcaldessa en funcions
Avelina Morales Serra 
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