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JORDI BATLLORI i NOUVILAS, secretari general de la Diputació de Girona,
CERTIFICO:
Que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió Extraordinària que ha tingut lloc
el dia 24 de març de 2020, ha adoptat l'acord següent:
“PLE141/000032/2020-DCIHAPECL; Dictamen CI Hisenda, Admin, Prom. Econ..
Coop. Loc; XALOC: Incoació de l'expedient de suplement de crèdit XA 3SC
1/2020 (expedient 2020/134)
El President delegat de XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona,
mitjançant resolució de data 14 de febrer de 2020, ha ordenat la incoació de
l’expedient de suplement de crèdit núm. XA 3SC 1/2020, atès que determinades
despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i no existeix crèdit
suficient per atendre-les (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).
D’entre els recursos citats a l’article 36 del Reial decret 500/1990, els suplements
de crèdit es finançaran amb romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals.
A proposta del Consell Rector, la corporació, a proposta de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local,
per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la incoació de l’expedient de suplement de crèdit XA 3SC
1/2020 del pressupost de despeses de l’organisme autònom XALOC de l’exercici
2020, segons el detall següent:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
Org.
Prog
Eco.
40
9320 22201

APLICACIÓ
10 87000

DESCRIPCIÓ
Postals
TOTAL

FINANÇAMENT MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA
DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

IMPORT
2.135.373,00
2.135.373,00

IMPORT
2.135.373,00
2.135.373,00

SEGON.- Exposar al públic l’expedient de modificació del pressupost aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, tal com preveu l’article 169 del TRLRHL i
als efectes que es puguin presentar les reclamacions previstes a l’article 170 del
TRLRHL.
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Diputació de Girona
Secretaria General (005)

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació
inicial de l’expedient de modificació de crèdit, l’acord es considerarà
definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
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Gerent

QUART.- Publicar, quan l’acord esdevingui definitiu, el pressupost modificat,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del TRLRHL.”
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, i amb el
vistiplau del president.
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