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M. ALBA ARRUFAT VILAGINÉS, Secretària-Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola (Anoia)

C E R T I F I C A: Que el Ple de l’Ajuntament, reunit en data 9  de març de 2022, va adoptar,
entre d’altres, amb 6 vots a favor (5 vots ERC-AM i 1 JUNTS PER HOSTALETS), i 4 abstencions
(4 SUMEM-CP), aprovat per majoria absoluta, la següent PROPOSTA:

PROPOSTA D’ACORD APROVACIO INICIAL MODIFICACIO DE CREDIT Nº 3-2022
PRESSUPOST EXERCICI 2022

Atès la necessitat de modificació del pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari
finançat amb baixa d’altres partides del pressupost.

Atès la necessitat d'atendre despeses que són necessàries i urgents i que no poden ésser
ajornades sense produir un greu afebliment dels interessos de l'Ajuntament i tenint present que
aquestes despeses no disposen de consignació pressupostària, sent necessària la tramitació d'un
expedient de modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres
partides del pressupost.

Vist que la Intervenció ha emès l’informe favorable relatiu a la modificació de crèdit que a
continuació es detalla.

De conformitat amb l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es proposa a l’òrgan
competent l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3-2022 del pressupost de l’exercici 2022 que
s’indica.

1- CRÈDIT EXTRAORDINARI

Tipus d’expedient: Crèdit extraordinari

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
4910 22787 Serveis assistència tècnica-informàtica 18.500,00

TOTAL 18.500,00

2- BAIXA D’ALTRES PARTIDES DE DESPESES

PROGRAMA ECONOMIC DESCRIPCIO CREDIT
4910 46508 Conveni C.C. assistència tècnica-informàtica 18.500,00

TOTAL 18.500,00

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de 15 dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, amb el benentès que s’entendrà aprovada definitivament en el cas de
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que durant dit termini no es presentin reclamacions, d’acord amb allò disposat a l’article 177 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.

I perquè així consti, per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a els Hostalets de Pierola, a la
data de la signatura electrònica
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