
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA-INTERVENCIÓ 
 

EDICTES APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES EN MODALITAT DE 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER A INVERSIONS 

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 8 de març va acordar el següent: 
 
Expedient 2020041507 -Aprovació suplement de crèdit per obres Espai LGTBI 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de suplement de crèdit per a inversions, a finançar amb operació 
de crèdit, d'import 16.900,00 euros i segons detall en euros : 
Modificació despeses - suplement de crèdit : 16.900,00 
300.15220.61902 - Obres espai LGTBI : 16.900,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 16.900,00 
- Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a 
l'execució de la despesa explicitada al punt anterior. 
 
Expedient 2020041507-Aprovació suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a inversions en 
obres. 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a inversions, a 
finançar amb operació de crèdit, d'import 325.000,00 euros i segons detall en euros : 
Modificació despeses - suplement de crèdit : 120.000,00 
300.15300.60900 - Urbanització Plaça Pallach 1a fase : 47.000,00 
300.15310.60913 - 2a fase Plaça Pallach : 40.000,00 
300.15100.60111 - Remodelació Parc Mas Masó - skate : 33.000,00 
Modificació despeses - crèdit extraordinari : 205.000,00 
300.15100.60920 - Millora passallís Onyar : 85.000,00 
300.15100.60921 - Projectes ponts i reforma C. Carme : 120.000,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 325.000,00 
- Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a l'execució de 
la despesa explicitada al punt anterior. 
 
Expedient 2020041507-Aprovació suplement de crèdit per a inversions en matèria d’habitatge 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de suplement de crèdit per a inversions, a finançar amb operació 
de crèdit, d'import 887.700,00 euros i segons detall en euros : 
Modificació despeses - suplement de crèdit : 887.700,00 
144.15210.62200 - Pla inversió habitatge : 887.700,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 887.700,00 
-Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a l'execució de 
la despesa explicitada al punt anterior. 
 
Expedient 2020041507-Aprovació suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a inversions en 
vehicles i maquinària 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a inversions, a 
finançar amb operació de crèdit, d'import 380.160,00 euros i segons detall en euros : 



 

 

Modificació despeses - suplement de crèdit : 178.005,00 
310.15310.62400 - elements transport brigades : 136.005,00 
310.15310.62300 - maquinària brigades : 42.000,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 178.005,00 
Modificació despeses - crèdit extraordinari : 202.155,00 
320.17000.62400 - inversió vehicles sostenibilitat : 98.135,00 
511.34200.62400 - elements transport esports : 35.170,00 
511.34200.62300 - maquinària esports : 33.880,00 
141.23100.76700 - elements transport Centre Acolliment : 34.970,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 202.155,00 
-Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a l'execució de 
la despesa explicitada al punt anterior. 
 
Expedient 2020041507-Aprovació suplement de crèdit per a inversions en vehicles per serveis de 
seguretat 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat de suplement de crèdit per a inversions, a finançar amb operació 
de crèdit, d'import 307.260,00 euros i segons detall en euros : 
Modificació despeses - suplement de crèdit : 307.260,00 
150.13200.62400 - elements transport policia : 307.260,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 307.260,00 
-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 matèria de sanejament 
-Aprovar inicialment expedient de modificació pressupostària a incorporar sobre pressupost 
prorrogat per a 2021 en modalitat crèdit extraordinari per a inversions, a finançar amb operació de 
crèdit, d'import 18.150,00 euros i segons detall en euros : 
Modificació despeses - crèdit extraordinari : 18.150,00 
321.16000.60902 - projecte sanejament Mas Prunell : 18.150,00 
Modificació ingressos : 
400. 91300 - préstecs rebuts : 18.150,00 
-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 març de 2021 
 
La regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior 
 
 
 
 
M. Àngels Planas i Crous 
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