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- Aprovar la transferència de crèdit de la partida 2014.400.01100.31000 - interessos
crèdit a llarg termini per import 203.519,76 € a les partides següents :

. 2014.410.92000.22604 - honoraris i litigis : 107.286,92 €

. 2014.201.16200.22712 - tractament de residus : 96.232,84 €

- Modificar el crèdit generat per ingrès aprovat per acord de Ple de 14 de juliol de
2014 en el sentit que 292.225,00 d'ingrés de la partida 2014.210.32600 - servei de
grua es destinaran a :

. 2014.210.13310.13000 - personal laboral grua : 220.000,00

. 2014.210.13300.22712 - servei grua : 72.225,00

- Aprovar les transferències de crèdit entre partides de l'àrea de sostenibilitat i
participació ciutadana en el sentit següent :

Transferències negatives :
. 2014.204.92400.22612 - ajuntament més a prop : 9.638,00
. 2014.204.92400.22613 - finestreta única : 17.700,00
. 2014.204.92400.22199 - altres subministraments of. informació : 3.250,00

Transferències positives :
. 2014.202.17100.22710 - contractes espais naturals : 10.000,00
. 2014.201.16400.21000 - manteniment de cementiris : 5.588,00
. 2014.202.17100.21001 - manteniment jardins brigades municipals : 15.000,00

- Exposar al públic el present expedient en els termes assenyalats a l'art 169 del RDL
2/2004, l'art 20 del RDL 500/1990, de 20 d'abril, i l'art 86.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.

Proposta d'acord
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Acord del Ple de l'Ajuntament

Això no obstant, el Ple, amb superior criteri acordarà.

Fonament

Analitzat el crèdit disponible al pressupost de despeses de l'exercici 2014 i
constatades necessitats en partides pressupostàries del mateix pressupost amb
diferent vinculació jurídica i atenent als informes de les diferents àrees gestores i
pagament pendent d'aplicar derivat de l'execució de sentència 9/2014, de 15 de juliol
de 2014, així com informe del departament de mobilitat que sol·licita modificar les
consignacions pressupostàries proposades a l'acord del Ple de 14 de juliol en
referència a les despeses del servei de retirada, immobilització, custòdia i
desballestament de vehicles de la via pública,

Vist el disposat a l'article 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, art. 40 del
Reial Decret 500/1990, i l'establert a la base 12a del pressupost d'enguany,
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La tinenta d'alcalde presidenta de la Comissió Informativa d'Hisenda I Gestió
Municipal

M. Àngels Planas i Crous

Girona, 7 d'octubre de 2014


