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Acord del Ple de la Corporació 2015000193

El Ple, en sessió del dia 13 de juliol de 2015, va adoptar entre d'altres el següent acord:

El Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Girona per a l'exercici 2015 aprovat
definitivament en data 24 de febrer de 2015, preveu una partida d'inversió per als barris
el crèdit de la qual serà executada novament, com l'exercici anterior,  a partir d'un procés
de participació ciutadana.

Analitzats els projectes a executar segons resultat de la consulta mencionada i vist
l'informe del servei de participació, es fa necessari procedir a modificar la imputació
pressupostària inicialment prevista al elaborar el pressupost per tal d'ajustar l'objecte de
la despesa a tramitar i atenent als criteris de classificació orgànics, per programes i
econòmics.

Així mateix, l'acord plenari de 29 de juny de 2015 requereix suplementar determinades
consignacions pressupostàries per donar cobertura al cost a meritar de juny a desembre
segons nova organització municipal, a més de procedir a ajustar la classificació
pressupostària segons requeriments de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de
Règim Local, a partir de la modificació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local, que estableix que el personal eventual s'assignarà a serveis
generals de l'Entitat Local ( àrea 9 serveis generals segons Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre ). També derivat de l'adaptació de l'organigrama al nou cartipàs s'ha
considerat necessària la dotació de recursos econòmics per a suport a l'àrea de servei a
les persones.

Per últim es considera necessari procedir a realitzar actuacions al Parc de la Devesa i
segons informe de l'àrea de sostenibilitat,

Vistos els informes de recursos humans, serveis econòmics, unitat d'associacions,
participació i voluntariat i sostenibilitat,

"Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit del pressupost 2015 per a  la
transferència de crèdit entre les partides següents :

- Transferència negativa :

2015.300.15100.60924 - Millores a barris procés participatiu : 199.623,00

2015.400.01100.31000 - Interessos operacions llarg termini : 209.922,75
2015.410.92000.11000 - Personal eventual hisenda i gestió econòmica : 778,00
2015.501.34000.11000 - Personal eventual esports : 26.465,08

Atès el disposat a l'art. 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a. del pressupost
municipal d'enguany

Modificació pressupost 2015 : transferència entre partides



2015.400.01100.31000 - Interessos operacions llarg termini : 90.000,00
2015.313.33811.48000 - Convenis promoció : 10.000,00

- Transferència positiva :

2015.513.92400.22610 - Activitats centres cívics : 9.000,00
2015.513.92400.48000 - Pressupostos participats - participació : 118.554,00
2015.121.33213.22614 - Pressupostos participats - extensió bibliotecària : 6.000,00
2015.513.92400.20200 - Pressupostos participats - lloguer : 8.349,00
2015.120.33491.22600 - Pressupostos participats - promoció cultural : 6.000,00
2015.120.33491.48001 - Pressupostos participats - promoció cultural : 39.220,00
2015.500.32600.48001 - Ajuts i transferències educació : 2.000,00
2015.511.23120.22614 - Accions comunitàries als barris : 3.000,00 
2015.510.23100.62200 - Inversió serveis socials : 7.500,00

2015.100.91210.23000 - Indemnitzacions òrgans govern : 5.943,72
2015.100.91210.16000 - Quotes socials òrgans govern : 6.945,25
2015.100.91210.11000 - Personal eventual presidència : 132.448,51
2015.100.91210.16000 - Quotes socials òrgans govern : 32.131,66
2015.511.23110.13000 - Retrib p laboral s socials at primària : 28.686,66
2015.511.23110.16000 - Quotes socials s socials at primària : 6.685,52
2015.100.91210.10000 - Retribucions òrgans govern : 24.324,51

2015.202.17100.21002 - Manteniment Devesa : 100.000,00

2n.- Exposar al públic el present expedient, en els termes assenyalats a l'art 169 del RDL
2/2004, de 5 de març,  art 20 del RD 500/90, de 20 d'abril, i l'art. 86.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre i considerar-lo definitivament aprovat en cas de no presentar-se
al·legacions o reclamacions en aquest tràmit, segons disposa el mateix article."


