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Àrea: SERVEIS ECONÒMICS I
GENERALS
Expedient núm. 2020INVE000010

Cristina Pou Molinet, llicenciada en dret i funcionària d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional, secretària de l’Ajuntament de Figueres(Girona)
CERTIFICA: Que el Ple de L'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el
dia 26 de febrer de 2020 ha adoptat l’acord que transcrit literalment diu el
següent:
“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Pressupost que ha de regir durant
l’exercici 2020, confeccionat d’acord amb el que preveu el RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, així com les seves bases d'execució, i vista la documentació
complementària adjunta, que comprèn:
-

Memòria de l’Alcaldia.
Liquidació del Pressupost 2018 i avançament de la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2019.
Annex de personal de l'entitat local.
Annex d'inversions a realitzar durant l'exercici
Annex de beneficis fiscals en tributs locals
Informe econòmic-financer emès per la Intervenció municipal.

S'annexen al pressupost general els següents documents:
-

Els plans i programes d'inversió i el seu finançament per un termini de 4
anys.
Previsió de l’estat d’ingressos i despeses de la societat Figueres de
Serveis, SA (FISERSA).
L'estat de previsió dels moviments i situació del deute.

Consta a l'expedient, l'informe de la Intervenció municipal, en el que s'avalua el
compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
establerts en la LOEPSF.
És per tot això, que aquesta Comissió Informativa de Serveis Generals,
proposa al Ple de l’Ajuntament de Figueres, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici 2020 i les bases d’execució de l’esmentat Pressupost, el qual
presenta la següent estructura resumit per capítols d’Ingressos i despeses:
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Ingressos

2020
22.409.087,07
605.000,00
15.515.700,00
14.759.534,10
277.100,00
1.189.000,00
310.080,00
0,00
4.632.000,00
59.697.501,17

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total

Denominació
Despeses de personal
Despeses corrents
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Despeses

2020
18.382.146,40
24.970.651,77
406.000,00
5.317.623,00
0,00
5.793.007,00
338.073,00
0,00
4.490.000,00
59.697.501,17

S’uneix a l’expedient com a annex l’estat d’ingressos i despeses de la societat
mercantil Figueres de Serveis, SA (FISERSA), no inclosos en els ingressos i
despeses que consten en el quadre anterior.
SEGON.- APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots
els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública el pressupost general, les bases
d’execució i la plantilla de personal aprovats, pel termini de 15 dies hàbils, als
efectes que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que
creguin convenients; i considerar-los DEFINITIVAMENT APROVATS sense
necessitat de posterior acord plenari si durant aquest termini no es presenten
reclamacions.
QUART.- Una vegada definitivament aprovat el pressupost municipal, aplicar
els increments salarials d’acord amb l’article 3 del RDLlei 2/2020, de 21 de
gener.”
I per tal que així consti, signo el present certificat amb el vistiplau de la Sra.
Alcaldessa Presidenta a data de la signatura electrònica.
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