
 
 

 

 
 

Exp. X2023000325 

 

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

CERTIFICO: 

En data 1 de febrer de 2023, per decret d’alcaldia 150/2023, es va prendre la resolució 

que es transcriu a continuació: 

 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

Segons l’informe emès per l’interventor de fons, en relació a les desviacions de 

finançament en el pressupost de l’exercici 2022, conseqüència de despeses amb 

finançament afectada. 

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

crèdit incorporables a l’exercici següent . 

Vist el compromisos d’ingrés incorporats a l’exercici 2023. 

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

aprovades per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de desembre de 2022. 

HE RESOLT 

 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit en el pressupost de 2023, 

número 2023/01, per incorporació de romanents, d’acord amb el quadre resumit 

per capítols següent : 

Pressupost d’Ingressos : 

Descripció Previsions inicials RLT general RLT afectat Compromisos
Previsions 

defintives

 2.518.750,00      -                        -                        -                        2.518.750,00     

Impostos indirectes 165.000,00          -                        -                        -                        165.000,00        

Taxes, preus públics i altres ingressos 3.407.675,00      -                        -                        -                        3.407.675,00     

Transferències corrents 1.651.025,00      -                        -                        -                        1.651.025,00     

Ingressos patrimonials 93.300,00            -                        -                        -                        93.300,00          

Alienació d'inversions reals 388.800,00          -                        -                        -                        388.800,00        

Transferències de capital 150.100,00          -                        -                        -                        150.100,00        

Actius financers 40.000,00            1.496.295,45     142.026,57        59.094,65          1.737.416,67     

Passius financers 252.175,00          252.175,00        

8.666.825,00      1.496.295,45     142.026,57        59.094,65          10.364.241,67  
 

Pressupost de despeses 

Descripció Crèdits inicials RLT general RLT afectat Compromisos Crèdits definitius

Despeses de personal 2.460.400,00      20,94                  16.652,37          -                       2.477.073,31     

Despeses corrents en béns i serveis 3.401.675,00      389.896,02       1.457,21             7.071,11            3.800.099,34     

Despeses financeres 25.000,00            -                       -                        -                       25.000,00          

Transferències corrents 170.950,00          27.214,00          -                        -                       198.164,00        

Inversions reals 2.554.700,00      956.771,79       123.916,99        52.023,54          3.687.412,32     

Transferències de capital 14.100,00            122.392,70       -                        -                       136.492,70        

Actius financers 40.000,00            -                       -                        -                       40.000,00          

Passius financers -                         -                       -                        -                       -                        

8.666.825,00      1.496.295,45    142.026,57        59.094,65          10.364.241,67   

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 
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