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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 5 
Data: 9 de novembre  de 2016 
Hora:  20.05 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària  
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sra. Susanna Roura Nadal 
Sr. Adam Domènech Serra. 
Sr. Àngel Pubill Otalora 
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masachs 
Sra. Felisa Torre Calleja 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
Seguidament es procedeix a la celebració d’aquest Ple en la qual s’obté com a resultat 
que tots els membres el ratifiquen per unanimitat. 
 
 
1r. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. FELISA 
TORRE CALLEJA. 

El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora secretària la qual informa als membres 
del Ple que la  Junta Electoral Central ja ha remés a l’Ajuntament la credencial de la 
senyora Felisa Torre Calleja com a regidora del grup de Convergència i Unió, en motiu 
de la renúncia de la senyora Èlia Borràs Farran,  de la qual se'n va prendre 
coneixement pel Ple d’aquesta Corporació en sessió del dia 8 de juny de 2016. 
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Arribats aquest punt, només cal dur a terme la presa de possessió del càrrec, previ 
jurament o promesa per part de la senyora Felisa Torre Calleja, amb subjecció a la 
següent formula legal, la qual, la senyora secretària procedeix a llegir tot seguit  amb 
veu alta, dirigint-se a la senyora Felisa Torre Calleja: 

 

"Jureu o prometeu, per la vostre consciència i  honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat? 

 

 La interessada contesta “Sí, ho juro”. 

 

Seguidament la senyora Torre pren possessió del seu càrrec com a nova regidora i rep 
les felicitacions de tots membres del plenari, que li donen la benvinguda. 

 
 

2n. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
07/09/2016 DE DEIXAR CONSTANCIA DE L’INCOMPLIMENT CONTRACTUAL, 
PER PART D’EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL DEL TERMINI D’EXECUCIO 
DEL CONTRACTE DE L’OBRA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA: TANCAMENT”. 
“ 
1. ANTECEDENTS 

1.1. En data 2 de setembre de 2015 la Junta de Govern, per delegació de l’acord 
del Ple de data 23 de gener de 2015, va adjudicar a l’empresa 
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL (CIF. B17612748) el contracte d’obres 
per dur a terme l’execució del projecte “Condicionament de la pista 
poliesportiva: tancament”. 

1.2. Les característiques del contracte son: 

a) El preu es va fixar en 324.219,5 € (IVA inclòs) 

b) El termini d’execució finalitzava el dia 11 de gener de 2016. 

c) Per respondre del compliment del contracte, l’empresa adjudicatària va 
constituir un aval bancari a Banco Popular Español SA de per import de 
13.397,50 € (aval inscrit en data 31 de juliol de 2015 en el Registre Especial 
d’Avals amb el número 0075-1060-131). 

1.3. El termini d’execució d’aquesta obra va ser qualificada com a obligació 
essencial del contracte en el plec de clàusules administratives particulars. 
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1.4. En el Llibre d’Actes d’aquesta obra hi consta l’acta de l’obra núm. 13 de data 3 
d’agost de 2016 on la direcció facultativa va exposar a l’Ajuntament que, veient 
com actua l’empresa constructora amb l’execució dels treballs i el termini de 
temps per acabar-los, consideren  poc factible que es realitzin tots els treballs 
en cinc mesos, a comptar dels del dia 28 de juliol de 2016. 

1.5. El finançament d’aquesta obra es base tant en aportacions econòmiques del 
propi Ajuntament com també de 3 subvencions atorgades per diverses 
organismes públics. A continuació es detallen aquestes tres subvenciones i 
l’estat de tramitació en que es troben: 

a) Subvenció de la Generalitat de Catalunya – Departament de Governació i 
Administracions Publiques (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2012): 
l’import de la subvenció és de 200.000 € , el termini per justificar 
l’acabament de l’obra es el dia 31 de desembre de 2016 i cal justificar la 
totalitat de l’obra finalitzada. 

b) Subvenció de la Diputació de Girona – Departament de Presidència 
atorgada en data 21 de maig de 2015: el seu import era de 60.000 €, el 
termini de justificació va finalitzar el dia 12 de febrer de 2016 i calia justificar 
la totalitat de l’obra finalitzada. Degut a d’incompliment del termini de 
finalització de l’obra, l’Ajuntament només va poder presentar les 
certificacions núm. 1 i 2 per la qual cosa la Diputació de Girona va declara 
la pèrdua de del dret a obtenir la subvenció pendent de justificar per import 
de 32.307,27 € ja que calia justificar l’execució total de l’obra. 

c) Subvenció de la Diputació de Girona – Departament de Cooperació Local 
atorgada en data 7 d’abril de 2015: el seu import és de 21.675 €, el termini 
de justificació é fins 30 de novembre de 2016 i només cal justificar fins a 
21.675 € d’obra executada.  

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1. L’article 100 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP) estableix que la garantía respon per als següents 
conceptes: 

a) De les penalitat imposades al contractista conforme l’article 212 

b) De la correcte execució de les prestacions contemplades en el 
contracte, de les despeses originades per l’Administració per la 
demora del contractis en el compliment de les seves obligacions 
i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateix en motiu de 
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l’execució del contracte o per incompliment, quan no procedeixi 
la seva resolució. 

c) De la incautació que pot decretar-me en els casos de resolució 
del contracte, d’acord amb el que en aquest o en aquesta llei 
estigui establert. 

d) (…) 

2.2. L’article 99 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de contractació administrativa, disposa: 

“1. Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos 
mediante deducción de los mismos en las certificacions de obra o 
en los documentos de pago al contratista. En todo caso, la garantía 
respondará de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 43.2 parrafo a) de la Ley. 
2. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la 
indemnización a que la Administracions pueda tener derecho por 
daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al 
contratista”. 

2.2. D’acord amb la clàusula 25 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquesta contractació s’atribueix el caràcter 
d’obligació essencial al contractista l’execució de les obres en el 
termini màxim de 4 mesos. 

2.3. L’article 212 del TRLCSP estableix que les penalitats aplicables al 
contractista durant l’execució del contracte poden ser, entre d’altres, 
per demora i per incompliment de les obligacions essencials que 
s’hagin establert. 

2.4. La clàusula 32.3 del plec de clàusules administratives particulars 
disposa que es considera falta greu d’incompliment de les 
obligacions qualificades com essencials en aquest plec. 

2.5. Vist el que disposa l’article 212 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 

D’acord amb aquestes consideracions, la Junta de Govern Local aprova, per 
unanimitat dels seus membres presents, el següent acord: 
 
1r. Deixar constància de d’incompliment del contracte administratiu d’obres per part de 
l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL (CIF. B17612748), adjudicatària de 
l’execució de l’obra  “Condicionament d ela pista poliesportiva: tancament” de 



 5 

l’obligació essencial del termini d’execució de l’obra previst en el plec de clàusules 
administratives particulars que van regir aquesta contractació. L’execució d’aquesta 
obra havia de finalitzar el dia 11 de gener de 2016. 
 
2n. Atorgar a l’empresa adjudicatària un NOU TERMINI I IMPORROGABLE  fins el 29 
DE DESEMBRE DE 2016 per la signatura del certificat final de les obres i de l’acta de 
recepció.  
 
3r. Advertir a l’empresa adjudicatària de que, en cas de que l’obra no finalitzi el dia 29 
de desembre de 2016, l’Ajuntament: 
 
3.1. Reclamarà a EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL una indemnització per 

tots els danys i perjudicis que li hagin estat ocasionats a l’Ajuntament en motiu del 
retard imputable al contractista i que, a dia d’avui, es quantifiquen en els següents: 

CONCEPTE IMPORT 
Import d’una part de la subvenció del 

Departament de Presidència de la 
Diputació de Girona que no ha estat 

possible justificar 

32.307,27 € 

Subvenció de la Generalitat de 
Catalunya (PUOIS 2012) 

200.000 € 

TOTAL DANYS I PERJUDICIS 
CAUSATS A L’AJUNTAMENT 

232.307,27 € 

 
3.2. Incautarà la garantía que l’empresa va dipositar per import de 13.397,50 €. 

4t. Advertir a l’empresa adjudicatària de  les penalitat que l’Ajuntament pot aplicar-li i 
que van ser  fixades en el plec de clàusules administratives particulars, les quals es 
poden fer efectives mitjançant deducció dels import d’aquestes penalitats en les 
certificacions d’obres. 
 
4t. Advertir a l’adjudicatari que són circumstàncies que impediran als empresaris 
contractar amb les Administracions Públiques, entre d’altres, haver donat lloc, per 
causa e la que haguessin estat declarats culpables, a la resolució terme de qualsevol 
contracte celebrat amb una administració pública així com haver incomplert les 
condicions especials d’execució del contracte con corri dol, culpa o negligència de 
l’empresa, en els terme de l’article 60.2. del TRLCSP. 
 
5è. Notificar aquesta acord a EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, a la direcció 
facultativa e l’obra, al Banco Popular Español SA com a entitat avalista 
d’EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament”. 
 
 
 
3r. PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2017  
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“Fonaments de fet 
 

 
1. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per al prestació del 

servei de gestió de residus municipals, es preveu un increment del 4,24%, que és 
el que ha comunicat el Consell Comarcal de La Selva, entitat a qui aquest 
Ajuntament té delegada l’exercici d’aquesta competència. 
 
També s’ha  completar la regulació del seu article 12 que regula el règim de les 
bonificacions afegint la necessitat de que els beneficis fiscals no es renovaran de 
manera automàtica any a any sinó que caldrà presentar la corresponent sol.licitud 
anualment. 
 

 
2. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de 

documents administratius i, en concret, pel que fa ala taxa de tala d’arbres en sòl 
urbà: s’ha suprimit la paraula “urbà” per englobar la tala qualsevol tipus de sòl. 
 

3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua potable, s’ha vist convenient afegir un nou  apartat a l’article 5 que regula 
els beneficis fiscals ja que aquests no es poden prorroga indefinidament any a 
anys sinó que cal que l’interessat ho sol.liciti anualment per comprovar que les 
seves circumstàncies econòmiques no  han variat. 

 
4. S’ha millorat la redacció de l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. En concret s’ha 
considerat que el dia del muntatge de les atraccions i quan s’efectua la inspecció 
de les instal.lacions no es cobrarà. També s’ha observat que l’ocupació de la via 
pública amb una xurreria per Festa Major paga més que l’ocupació amb una 
atracció que tingui els mateixos metres d’ocupació. Cal corregir aquest error i situar 
les xurrerires en el mateix apartat que les atraccions dels firaires. 
 

 
Fonaments de dret 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix 
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
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L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 
15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, els membres presents al Ple 
aproven el següent acord, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 en contra del 
grup de CiU: 
 
1r.  APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2017 i següents, que tot seguit es detallen i figuren dins l’annex  del present acord: 

 

 O.F. núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de 
residus municipals. 

 O.F. núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents 
administratius. 

 l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
potable. 

 O.F núm. 11 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local. 

 

 

2n. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
3r. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini 
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran 
elevats a definitius. 
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4t. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions aprovades, 
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de 
gener de 2017.” 
 
 
ANNEX A L’ACORD 
 
 

1. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

 
Article 6.- Quota tributària 
 
(...) 
 
2.1. Habitatges: 
 
Per cada habitatge   165,61 € 
 
 
2.2 Locals comercials inactius: 
 
Per cada local comercial inactiu   91,71 € 
 
 
 
2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. NÚM. 8 DE LA TAXA PER L’ESTUDI, ANÀLISI I 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS : 
 
 
Article 8. Tarifes 
 
Es corregeix el punt 2 de la taula de tarifes que queda redactat en el següent sentit: 
 
2.Medi Ambient 
 

2.1. Tala d’arbres 
 
Llicència per tala d’arbres.............. 52 € 

 
 
3. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
S’afegeix un nou  apartat a l’article 5 que regula els beneficis fiscals. La seva redacció quedaria 
així: 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
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Les sol·licituds de beneficis fiscals s’hauran de presentar anualment. En cap cas es renovaran 
de manera automática. 
 
 
4. ORDENANÇA FISCAL núm. 11: REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
Article 10. Quota Tributària 
 
(...) 

2. Les tarifes de les taxes seran les següents: 
 

(...) 
2. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

 
 (...) 

k) Per ocupació per la Festa Major:  
 

k.1) Bars, parades de venda de menjar i anàlegs: 23,40 €. 
 
k.2) Atraccions, xurreries, gronxadors, barraques i tòmboles (...) 

 
 
 
4t. PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PRESSUSPOST MUNICIPAL I LA 

PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI  2017. 
 
“1. Antecedents 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici de 2017. 
 
La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos en el RDL 2/2004 que 
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a la Llei Orgànica 
2/2012 i a les modificacions establertes a la Llei Orgànica 4/2012, Llei d’estabilitat i 
sostenibilitat financera 
 
 
2. Fonaments de dret  
 
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 168 
i següents del  R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la llei  reguladora de les Hisendes Locals, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. 
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D’acord amb aquestes consideracions, els membres presents al Ple aproven el 
següent acord, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 en contra del grup de CiU: 
 
1r. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 i annexes del 
pressupost d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i 
l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 

PRESSUPOST DE D’INGRESSOS 
 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Impostos directes 535.949,59     
II Impostos indirectes            8.000,00     
III Taxes, Preus Públics i altres ingressos 278.709,34     
IV Transferències Corrents 319.348,33     
V Ingressos patrimonials 319.348,33                  
VI Alienació inversions reals 0,00 
VII Transferències de capital 70.000,00     
IX Variacions d’actius i passius financers 0,00     
 TOTAL PRESSUPOST 

D’INGRESSOS 
1.223.380,26     

PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Capitols Denominació capítols Euros 
I Despeses de personal 355.936,40   
II Despeses de béns corrents i serveis 565.118,24   
III Despeses Financeres 17.023,14   
IV Transferències corrents 45.720,42 
V Fons de contingència i altres 

imprevistos 
0,00 

VI Inversions reals 185.242,16 
VII Transferències de capital - 
VIII Actius financers - 
IX Passius financrs 54.339,90 
 TOTAL PRESSUPOST DE 

DESPESES  
             

1.223.380,26   
  
2n. Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost 
 
3r.  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4t. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
5è. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
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quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”. 
 
 
 
5è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.7 
DEL PRESSUPOST 2016 
 
“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides 
que a continuació es detallaran. 

Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals 
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits 
extraordinaris. 

Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, els membres presents al Ple aproven el següent 
acord, amb 5 vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions del grup de CiU: 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 07/16 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
A) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

   

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
actuals             Modificació 

         Crèdits 
defini. 

1 1500 227060 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTES 1.000,00 26.000,00 27.000,00 

1 1532 210000 
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VIA 
PUBLICA 10.000,00 15.000,00 25.000,00 

1 1650 210000 REP. MANT. I CONSERV. ENLL. PUBLIC 6.000,00 5.000,00 11.000,00 

3 3410 467002 CONSORCI ALBA TER 521,70 521,70 1.043,40 

2 4910 480000 SUBV. RADIO - ADQUISICIO MATERIAL 360,00 360,00 720,00 

2 110 913007 AMORTITZACIO CG31 14.570,37 100,00 14.670,37 

      TOTAL CRÈDITS EN AUGMENT   46.981,70   
 
 
 

B) BAIXES ALTRES DESPESES 
   

Org. Pro. Eco. Descripció 
Crèdits 
actuals            Modificaci Crèdits definit. 

1 9200 120030 
RETRIB. BASIQUES PERSONAL 
FUNCIONARIS C1 38.527,01 -6.000,00 32.527,01 

1 9200 121000 COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS 20.646,18 -4.000,00 16.646,18 

1 9200 122000 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 43.561,56 -5.000,00 38.561,56 

1 9200 130000 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 92.760,01 -14.000,00 78.760,01 
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1 9200 160000 SEGURETAT SOCIAL 84.857,54 -10.193,87 74.663,67 

2 110 300000 INTER. POLISSA CREDIT/ PRESTEC PONT  3.687,83 -3.687,83 0,00 

2 110 310008 INTERESSOS CG31 2.414,23 -100,00 2.314,23 

2 110 311000 
DESPESES DE FORMALITZACIO MODIF I 
CANCELACIO 2.000,00 -2.000,00 0,00 

2 110 359000 DESPESES COMISSIONS BANCARIES 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 

      TOTAL BAIXA DESPESES   -46.981,70   
 

          

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES       0,00 

          
   
2n.  Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies 
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
3r.  Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de 
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de 
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 
 
4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 20.45 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


