Gavà

Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els
Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:
Antecedents
Hem examinat el pressupost vigent per a l’actual any 2014 que està penjat al web municipal i és
públicament accessible, i hem observat algunes disfuncions en la consolidació de les transferències
internes entre l’Ajuntament i GTI:
Segons el pressupost de l’empresa GTI, es preveien uns ingressos d’entitats locals (partida 24014
9207A 46000) de 224.380 €. Aquesta quantitat es pot desglossar en 150.000 € d’aportació municipal
en transferència corrent, més 74.380 € d’aportació municipal per a inversions.
Pel que fa al pressupost de despeses de l’Ajuntament de Gavà, es preveien dues partides de despesa
cap a GTI: la partida 622010014 22014 1500A (Miilora edifici Parc Lluch) dotada amb 52.000 €, la
partida 610010014 22014 1500A (Millora urbanística torre Lluch), dotada amb 38.000 € i la partida
449000114 22014 1500A (Aportació a GTI), dotada amb 150.000 €. En total, la despesa de
l’Ajuntament pressupostada per a GTI suma 240.000 €.
Observem que, en el quadre de consolidació, només es tenen en compte 74.380 €.
Per tant, (a) no es consoliden els 150.000 € de transferència corrent de l’Ajuntament a GTI, que
consta al pressupost de despeses municipals i al d’ingressos de GTI, i (b) no quadra la partida que
figura al pressupost d’ingressos de GTI procedents de l’entitat local per a inversió, 74.380 €, amb les
partides de despeses en inversions per les obres a la Torre Lluch que figuren al pressupost de
l’Ajuntament, que sumen 90.000 €. La consolidació s’ha fet utilitzant la primera quanitat, i no la
segona, cosa que suposa un desajustament de 15.620 €
Pregunta
• Coneix el govern municipal aquestes disfuncions?
•

Són errors, o tenen alguna explicació comptable?

•

En cas que siguin errors, s’han corregit a la versió del pressupost definitiva que s’envia a les
institucions de control pressupostari?

•

En cas que siguin errors, està previst corregir la versió del pressupost publicada al web
municipal ?

SOL·LICITO
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui contestada per
escrit en un termini màxim d’un mes.
Gavà, 19 de setembre de 2014

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG
A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

