
 
 

 
 

Expedient núm. X2020001602 - 1627-000023-2020 
 

 
Joan Bataller i Garriga, secretari accidental de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 24 de setembre de 2020 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT  3TC 4/2020 AJUNTAMENT 2020 
 

S’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3TC 4/2020 mitjançant transferència de 
crèdit al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’enguany, per 
atendre despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i per a les quals no 
existeix crèdit per atendre-les o és insuficient. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora. 
 

FONAMENT DE DRET 

 
PRIMER. Atès que la legislació aplicable per a la tramitació del present expedient es 
concreta bàsicament en els articles 177,179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladors de les hisendes locals. 
 
SEGON. L’article 41.1 del Reial Decret 500/1990 estableix que les transferències de 

crèdit estaran subjectes a les següents limitacions: 

I. Les transferències proposades no afecten ni els crèdits ampliables, ni els crèdits 

extraordinaris atorgats durant l’exercici. 

II. Les aplicacions que es proposa minorar no han estat incrementades per 

suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, tampoc 

poden ser incrementades amb crèdits incorporats com a conseqüència de 

romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

III. Les aplicacions que es proposa incrementar no han sofert cap transferència 

negativa. Aquesta limitació no afectarà els crèdits de personal. 

 

TERCER. L’apartat segon de l’article 41.1 del Reial Decret 500/1990, disposa que les 

limitacions esmentades no s’aplicaran en els supòsits de reorganitzacions 

administratives aprovades pel Ple de la Corporació. 

QUART. De conformitat amb l’article 177.2 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, 
l’òrgan competent per a l’aprovació dels corresponents tipus de modificacions és el Ple 
de la Corporació 
 

Per tot això, S’ACORDA: 

 



 
 

 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions de 
diferent àrea de despesa 3TC 4/2020 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, per import total de 2.620€, segons el detall següent: 
 

 
 
SEGON.- 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’ésser resoltes pel Ple de la Corporació, 
per al cas que no hi hagi reclamacions, la modificació del pressupost 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, 
 


		2020-09-25T12:32:18+0200
	Joan Bataller Garriga - DNI 40310583R (TCAT) - 25/09/2020 12:32:18 - Càrrec: Secretari accidental
	#T#Secretari accidental


		2020-09-25T12:55:21+0200
	Robert Mundet Anglada - DNI 77912475K (SIG) - 25/09/2020 12:55:21 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




