
 
 

 
 

Òrgan: Ple 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de març de 2022 
Expedient núm. X2022001042 - X2022001042 
Per Unanimitat 
Aprovat Per 13 Vots A Favor (Robert Mundet 
Anglada, Joan Casabo Fuguet, Silvia Marti Suñer, 
Christian Cortes De La Fuente, Marià Montsuñer 
Gonzalez, Joan Ignasi Gispert Lloveras, Lourdes 
Martin Toro, Carla Matilla Rubirola, Silvia Soliguer 
Fernandez, Pau Presas Bertran, Meritxell Rabionet 
Frigola, Joan Cañigueral Casellas, Helga Nuell 
Turon) 

 
ACORD 
 

Títol: 
Crèdit extraordinari 3CE 2/2022 per subvenció a la Colla Gegantera 
 
Text: 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3CE 2/2022 PER SUBVENCIÓ COLLA GEGANTERA 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3CE 2/2022 en el pressupost 
de despeses del 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. 
 
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. 
 
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. 
Així doncs, s’ha iniciat l’expedient de modificació de crèdit 3CE 2/2022 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
FONAMENT DE DRET 
 
D’acord amb l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
 



 
 

 
 

De conformitat amb l’article 40.3 del Reial Decret 500/1990, l’òrgan competent per 
l’aprovació d’aquestes modificacions de crèdit és el Ple de la Corporació. 
 
D’acord al capítol II de les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cassà 
de la Selva en el que es regulen les modificacions de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable d’Intervenció i a proposta de l’alcalde. 
 

Per tot això,  S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 3CE 2/2022 del pressupost de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 7.000 euros, finançat amb 
Romanent Líquid de Tresoreria, segons el detall següent: 
 

Org. Prog. Econ. Descripció Import

300 3340 48005

Subvenció a la Colla Gegantera. Activitat 25 anys i Trobada

Comarcal 
7.000,00 €

7.000,00 €

Descripció Import

Romanent  de Tresoreria 7.000,00 €87000

CRÈDIT EXTRAORDINARI 3CE 2/2021

PRESSUPOST DE DESPESES

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Aplicació

 
 
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’esser resoltes pel Ple de la corporació en 
el termini d’1 mes. En el cas que no hi hagi reclamacions, la modificació pressupostària 
esdevindrà definitivament aprovada 
 
 
Signat electrònicament, 
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