
 
 

 

 
 

Exp. X2022000201 

 

Meritxell Vargas Sardà, secretària de l’Ajuntament de Celrà, comarca del Gironès 

CERTIFICO: 

En data 16 de febrer de 2022, per decret d’alcaldia 193/2022, es va prendre la resolució 

que es transcriu a continuació: 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

 

Segons l’informe emès per l’interventor de fons, de data 9 de febrer de 2021, en 

relació a les desviacions de finançament en el pressupost de l’exercici 2021, 

conseqüència de despeses amb finançament afectada. 

De conformitat amb els saldos de disposicions, autoritzacions i retencions de 

crèdit incorporables a l’exercici següents. 

Vist el compromisos d’ingrés incorporats a l’exercici 2022. 

D’acord el que disposa l’article 12  de les  Bases d’Execució del Pressupost , 

aprovades per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 14 de desembre de 2021. 

HE RESOLT 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost de 2022, 

número 2022/01, per incorporació de romanents, d’acord amb el quadre resumit 

per capítols següent : 

Pressupost d’Ingressos : 

 
Romanent de 

tresoreria 

afectat

Romanent de 

Tresoreria general

Compromisos 

d'ingrés

Impostos directes 2.288.750,00   -                         2.288.750,00    

Impostos indirectes 150.000,00      -                         150.000,00        

Taxes i altres ingressos 1.658.200,00   -                         1.658.200,00    

Transferències corrents 1.462.525,00   6.087,56           1.468.612,56    

Ingressos patrimonials 130.650,00      -                         130.650,00        

Alienació d'inversions reals 400,00              -                         400,00                

Transferències de capital 334.975,00      69.019,80        403.994,80        

Actius financers 40.000,00        62.311,13       503.653,90           -                         605.965,03        

Passius financers 640.425,00      -                         640.425,00        

6.705.925,00  62.311,13      503.653,90       75.107,36        7.346.997,39    

 Previsions 

inicials  

Modificacions

 Previsions 

definitives 

 

Pressupost de despeses 

Romanent de 

tresoreria 

afectat

Romanent de 

Tresoreria general

Compromisos 

d'ingrés

Despeses de personal 2.224.725,00   -                       49.100,00          4.826,16           2.278.651,16    

Despeses corrents en béns i serveis 3.034.800,00   659,89            162.600,90        1.261,40           3.199.322,19    

Despeses financeres 25.000,00        -                       -                           -                         25.000,00          

Transferències corrents 174.600,00      -                       42.045,96          -                         216.645,96        

Inversions reals 896.375,00      61.651,24      242.059,58        69.019,80        1.269.105,62    

Transferències de capital 310.425,00      -                       7.847,46            -                         318.272,46        

Actius financers 40.000,00        -                       -                           -                         40.000,00          

Passius financers -                         -                       -                           -                         -                           

6.705.925,00  62.311,13      503.653,90       75.107,36        7.346.997,39    

 Crèdits inicials Descripció

Modificacions

 Crèdits defintius 

 



 
 

 

 
 

 

Segon. Notificar la present resolució al Departament de Comptabilitat i  

Pressupostos per al seu coneixement i efectes. 

 

 

I, perquè consti, lliuro aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.  

       Vist i plau 

       David Planas Lladó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


