
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 
INTERVENCIÓ 

 
EDICTES APROVACIÓ INICIAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PER A INVERSIONS 
 
 

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 8 de febrer va acordar el següent: 
 
 

Expedient 2021002418-Aprovació transferència de crèdit pel Programa de vacances 

 
-Aprovar inicialment la transferència de crèdit entre les partides que es detallen i segons informe 
adjunt a l'expedient : 
 
Transferència positiva : 
Partida : 2021.510.32601.22610 - programa de vacances 
Import : 37.959,00 euros 
 
Transferència negativa : 
Partida : 2021.508.92500.22610 - programa de vacances 
Import : 37.959,00 euros 
 
Transferència positiva : 
Partida : 2021.510.32601.48000 - transferències programa de vacances 
Import : 240.000,00 euros 
 
Transferència negativa : 
Partida : 2021.508.92500.48001 - transferències programa de vacances 
Import : 240.000,00 euros 
 
 
Expedient 2020041507-Aprovació crèdit extraordinari per a inversions en autobusos pel servei 
de transport urbà 

 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de crèdit extraordinari per a inversions en autobusos afectes al 
servei de transport urbà, a finançar amb operació de crèdit, d'import 500.000,00 euros i segons 
detall en euros : 
 
Modificació despeses : 
310 44110 74000 Pla renovació autobusos 500.000,00 
 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 500.000,00 
 
-Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a l'execució de 
la despesa explicitada al punt anterior. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Expedient 2020041507-Aprovació crèdit extraordinari per a inversions en equipaments afectes 
a serveis educatius 
 

-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de crèdit extraordinari per a inversions en equipaments afectes a 
serveis educatius, a finançar amb operació de crèdit, d'import 215.000,00 euros i segons detall en 
euros : 
Modificació despeses : 
 
300.32300.62301 - Tancaments escoles Verd : 35.000,00 
510.32600.63201 - Millores escoles bressol : 25.000,00 
510.32600.62500 - Mobiliari escoles bressol : 100.000,00 
510.32600.62200 - Pla inversió i pintura escoles : 55.000,00 
 

Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 215.000,00 
 
-Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a l'execució de 
la despesa explicitada al punt anterior. 
 
 
 
 
-Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament 
aprovat si en aquest període no es presenten al·legacions. 
 
 
 
Girona, 9 de febrer de 2021 
 
La regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior 
 
M. Àngels Planas i Crous 
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