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ACORD 
 

Títol: 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2022 PER L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 1,5% 
DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
 
Text: 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3SC 8/2022 PER L’INCREMENT ADDICIONAL DEL 
1,5% DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Atès que s’ha iniciat l’ expedient de modificació de crèdit 3SC 8/2022 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 3SC 8/2022 del pressupost 
de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per tal de suplementar el crèdit per poder realitzar 
aquestes despeses. 
 
Vist que la modificació de crèdit es tramita per fer front a l’increment del 1,5% previst en 
l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel que s’aproven mesures en 
matèria de retribucions del personal al servei del sector públic. El citat article estableix 
que l’acord de Ple serà immediatament executiu d’acord amb l’article 177.6 del TRLRHL, 
sense perjudici de les reclamacions que contra l’acord es promoguin, les quals hauran 



 
 

 
 

de formalitzar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se 
desestimades de no notificar-se la seva resolució dins del citat termini. 
 
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 amb l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel que s’aproven 
mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic 
 
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. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit 3SC 8/2022 del 
pressupost de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 48.396,12 euros, 
finançat amb fons de contingència i romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals segons el detall següent: 
 

Org. Pro. Eco. Descripció IMPORT

200 1700 12003 Sous del grup C1 - P. Funcionari medi ambient 20.957,36 €   

501 2310 13000 Retribucions bàsiques P. Laboral serveis socials 831,91 €         

300 3300 12003 Sous del grup C1 - P.Funcionari Serveis culturals municipals 14.728,41 €   

102 4330 12001 Sous del grup A2 - P. Funcionari promoció econòmica 845,40 €         

108 9200 12000 Sous del grup A1 . P.funcionari Serveis generals 11.033,04 €   

48.396,12 €   

Org. Prog. Econ. Descripció Import

103 9290 50000 Fons de contingència 33.504,00 €

Descripció Import

Romanent de tresoreria 14.892,12 €
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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 en el termini de 8 dies a 
comptar des de la seva presentació. En el cas que no hi hagi reclamacions, la 
modificació pressupostària esdevindrà definitivament aprovada. 



 
 

 
 

 
Datat i signat electrònicament, 
 


		2022-11-25T14:22:32+0100
	Ignacio López Salvador -  (TCAT) - 25/11/2022 14:22:32 - Càrrec: Secretari
	#T#Secretari




