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Núria Moral Ferrés, secretària de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 30 d´abril de 2020 ha adoptat 
l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

 
APROVACIÓ LES MODIFICACIÓNS DE CRÈDIT 3SC 03/2020 I 3CE 01/2020 DEL 

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2020 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’han iniciat els expedients de modificació de crèdit 3SC 03/2020 i 3CE 
01/2020 en el pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany 
per atendre despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent i per a les quals 
el crèdit per atendre-les és insuficient o per les quals no existeix crèdit. 
 
Atès l’article 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 (TRLLRHL) disposa que, quan 
s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar a l’exercici següent, i que 
no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o no sigui suficient, el president 
ordenarà la incoació de l’expedient de suplement de crèdit. 
Vistos els informes dels tècnics de l’ajuntament de la necessitat de finançament per a 
despeses inajornables en aquest exercici 2020. 
 
Per part de l’àrea d’Intervenció s’han concretat les aplicacions pressupostaries, així com 
l’existència de finançament necessari per atendre les despeses d’acord amb l’article 36 
del Reial Decret 500/1900. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès allò previst en 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, en relació a les modificacions del 
pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 
Segons l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements de crèdits i els crèdits 
extraordinaris es podran finançar amb algun dels recursos següents: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. 
b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 

en algun concepte del pressupost corrent 
c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost 

vigent no compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reductibles sense 
pertorbar el respectiu servei. 

d) Operacions de crèdit. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 



 
 

 
 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit 3SC 03/2020 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, finançant amb romanent de tresoreria general, per 
import total de 58.083,36 euros, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import

601 1650 60900 Inversions per a l’Estalvi Energètic 25.083,36 €

100 9200 21200 Manteniment d’Edificis Administratius 5.000,00 €

300 3330 21200 Manteniment Teatre, Can Trinxeria i Centre recreatiu 8.000,00 €

402 3420 22100 Energia Elèctrica Instal·lacions Esportives 12.000,00 €

401 3230 22103 Subminsitrament Gasoil CEIPS 8.000,00 €

58.083,36

Descripció Import

Romanent  de Tresoreria 58.083,36

Aplicació

87000

EXPEDIENT 3SC 3/2020

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 01/2020 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, finançant amb romanent de tresoreria general, per 
import total de 22.000,00 euros, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import

402 3420 22107

Combustible i Manteniment Caldera Biomassa Zona 

Esportiva 22.000,00

22.000,00

Descripció Import

Romanent  de Tresoreria 22.000,0087000

EXPEDIENT 3CE 1/2020

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació

 
 
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el BOP de 
Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament per un període de 15 dies a efectes de 
reclamacions, que si es produeixen hauran d’esser resoltes pel Ple de la corporació, per 
al cas que no hi hagi reclamacions la modificació pressupostària esdevindrà 
definitivament aprovada.  
 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
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