Àrea: SERVEIS ECONÒMICS I TRESORERIA
Expedient núm. 1619-000003-2020
Emili Santos Bach, Secretari de l’ajuntament de Palau-saverdera (Alt Empordà)
CERTIFICA:
Que el Ple d’aquesta corporació, en la sessió ordinària del dia 26 de novembre de
2020 va aprovar la proposta d’acord següent:
«Vist l’expedient que es tramita per a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020
així com l’informe emès pels Secretari Interventor de l’Ajuntament i la resta de
documentació i annexos.
De conformitat amb al que disposen l’article 143 i següents de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals i 47 de la LBRL.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2020 que,
resumit per capítols, és el següent:
PRESSUPOST
Cap Denominació
A) OPERAC.CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
B) OPERAC.DE CAPITAL
6
Alienació d’inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS INGRESSOS

1
2
3
4
5

A) OPER. CORRENTS
Despeses de personal
Desp. béns corrents i serv.
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres

B) OPER.DE CAPITAL
6
Inversions reals
7
Transferències de capital
9
Passius financers
TOTALS DESPESES

Import en €
1.048.380,98
75.000,00
233.138,44
470.243,76
9.711,80

0,00
250.000,00
65.279,88
2.151.754,86

488.781,67
975.554,08
16.885,85
57.003,38
30.000,00

347.529,88
115.000,00
121.000,00
2.151.754,86

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla al Pressupost.
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
Quart.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, previ anunci al
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la corporació, i a l’eTauler per
poder-hi fer reclamacions.
Cinquè.- Considerar definitiu aquest acord si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.»

I per tal que així consti, signo el present certificat d’ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Alcaldessa, fent reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent de conformitat amb el que estableixen els articles 205 i 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Secretari,
EMILI SANTOS BACH

Vist-i-plau, L’Alcaldessa
ISABEL MARIA CORTADA SOLER

Palau-saverdera, a data de signatura electrònica.

