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DECRET DE L’ALCALDIA 
 
 

RELACIÓ DE FETS 
 
Vista la sol·licitud de la arxivera municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva de 
data 07 de octubre de 2020, es fa necessària la creació del projecte de despesa amb 
finançament afectat per a la gestió de les despeses i ingressos derivats de la 
subvenció per finançar la publicació d’interès local “Cassanencs arreu del món”. 
 
Així mateix, també és necessària la incoació de l'expedient de generació de crèdit en 
l’aplicació 105-3322-22699 “despeses diverses arxiu municipal” per import de 
2240euros,  de la subvenció concedida per la Diputació de Girona. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’article 43 del Reial decret 500/1990, podran generar crèdit en 

l’estat de despeses del Pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva els 
ingressos de naturalesa no tributària derivats de les aportacions següents: 

a) aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o 
jurídiques;  

b) l’alienació de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms;  
c) la prestació de serveis;  
d) el reembossament de préstecs;  
e) i, els reintegraments de pagaments indeguts. 

 
2. A tal efecte, tal i com cita l’article 44 del Reial decret 500/1990, per procedir a la 

generació de crèdit, serà requisit indispensable: 
a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b) de l’article anterior, el 

reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació. 
b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si 

bé la disponibilitat dels citats crèdits estarà condicionada a l’efectiva 
recaptació dels drets. 

c) En els supòsits de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del 
cobrament del reintegrament. 

 
3. D’acord amb la base 32a. de les d’execució del pressupost de la Corporació per a 

l’exercici 2020, qualsevol alta, modificació o supressió dels projectes de despesa 
amb finançament afectat haurà de ser comunicada pel centre gestor a la 
Intervenció General, que, si escau, procedirà a la seva codificació, creació o 
actualització, mitjançant resolució d’Alcaldia. 

 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 



 
 

 
 

PRIMER.- Aprovar el projecte de despesa amb finançament afectat 2020/3/ARXIU/2 
“ELABORACIÓ PUBLICACIÓ D’INTERES LOCAL CASSANENS ARREU DEL MÓN” 
de conformitat amb el detall següent: 
 

 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de generació de crèdit 1GC 09/2020 per complir amb els 
requisits legals exigibles, en les aplicacions i imports que es determinen a continuació:  
 

 

TERCER- Encomanar a la Intervenció de Fons la pràctica dels assentaments 
necessaris per a l’execució de la present resolució. 
 
Signat electrònicament. 
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