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CERTIFICAT
JORDI BATLLORI I NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 16
de febrer de 2021, ha pres l'acord següent:
“Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost de la Diputació
de Girona per a l'exercici 2021
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària de 24 de novembre de 2020,
adopta l’acord d’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Girona per
a l’exercici 2021. No havent-se presentat reclamacions ni al·legacions contra l’acord,
aquest esdevé definitiu en data 29 de desembre de 2020.
En virtut de l’aplicació de les bases d’execució, es posa de manifest la necessitat de
modificar la base 21a.1 d’execució del pressupost general de l’exercici 2021, amb la
finalitat d’adequar l’òrgan competent per autoritzar i comprometre la despesa
plurianual en matèries no contractuals,
Per tot això, d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Comptabilitat i
Pressupostos, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica
i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple de la Corporació
l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la base 21a.1. de les d’execució del
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2021, en el sentit
següent:
Base 21a.1. Despesa de caràcter plurianual i expedients de tramitació anticipada
Allà on diu:
« 1. L’òrgan competent per autoritzar i comprometre la despesa plurianual en matèria
de contractació és l’establert a la disposició addicional segona de la LCSP. Per a la
resta de matèries, correspon al Ple de la corporació l’autorització i la disposició
de les despeses plurianuals..»
Ha de dir:
«1. Correspon a la Presidència de la Diputació l'autorització i disposició de les
despeses plurianuals, sempre que la quantia acumulada de la despesa no sigui
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superior a l'10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni a 6.000.000 €, i la durada no
sigui superior a quatre anys.
Correspon a Ple de la Corporació l'autorització i disposició de les despeses plurianuals
en els altres casos..»
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 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.
TERCER. L’acord d’aprovació inicial s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi
formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa
l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya.”
Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya, Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Socialista de la Diputació
de Girona, Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1 vot en contra
de del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No s'han produït abstencions.

I perquè així consti lliuro el present certificat, amb l’excepció prevista a l’article 206 del
ROF, a resultes de l’aprovació de l’acta de la sessió esmentada.
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