Expedient núm. X2020001984 - 1627-000004-2020
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,
CERTIFICA:
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 25 de novembre de 2020 ha
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu:
Antecedents
D’acord amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia de data 20 de novembre de
2020, pel qual informa de l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent, per a les que no existeix la dotació pressupostària al pressupost de
2020, es fa necessària la tramitació d’una modificació de crèdit, en la modalitat de
suplement de crèdit, finançat amb el romanent de tresoreria per despeses generals de
l’exercici anterior.
Vist el dictamen de la comissió informativa d’Economia i Hisenda.
Fonaments de dret
.- Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
.- L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
.- La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat.
.- Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
.- Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
.- L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
.- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
.- La Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es
Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
En base als antecedents exposats, es proposa al Ple municipal que adopti el
següent ACORD:
Proposta d’acord
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020,
en la modalitat de suplement de crèdit, d’acord amb el següent quadre:
Necessitats de finançament
Aplicació
Pressupostària

Concepte

Pressupost
inicial

Modificació

Pressupost
definitiu
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920-12000
920-13000
231-16000
1622-46500

Ret. Personal funcionari
Ret. Personal laboral
Quotes Seguretat Social
Quotes abocador comarcal
Total

323.468,85
1.130.436,94
450.000,00
220.000,00
2.123.905,79

18.500,00
341.968,85
75.000,00 1.205.436,94
9.400,00
459.400,00
12.000,00
232.000,00
114.900,00 2.238.805,79

Finançament
Romanent de tresoreria per despeses generals
Total

114.900,00
114.900,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, per un termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Signat electrònicament,
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