PROPOSTA
Expedient: 000077/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Assumpte: Sol·licitud de Modificació de crèdit per Crèdit extraordinari pel pagament de
la productivitat del treballador del projecte 211207- Suport a la indústria i Paes de MIR
i Ripollet - PAES 2021-2022; pagament de la productivitat del treballador del projecte
201209 – Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023; i
ampliació del crèdit per a la realització d’activitats del projecte 211207- Suport a la
indústria i Paes de MIR i Ripollet - PAES 2021-2022, per suplement entre partides de
diferents àrees de despesa.
Atès la necessitat del pagament de la productivitat del treballador del projecte 211207Suport a la indústria i Paes de MIR i Ripollet - PAES 2021-2022 de la regidoria de
Desenvolupament Econòmic Local per import de 1.800€.
Atès que la partida 223/24100/14300/211207 disposa de saldo suficient par cobrir la
despesa corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número
12022000015077.
Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als
serveis als que van vinculats a l’esmentada partida.
Atès la necessitat del pagament de la productivitat del treballador del projecte 201209
– Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de la
regidoria de Desenvolupament Econòmic Local per import de 900,00€.
Atès que la partida 223/24106/14300/201209 disposa de saldo suficient par cobrir la
despesa corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número
12022000016138.
Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als
serveis als que van vinculats a l’esmentada partida.
Atès que el total de les despeses anteriors incrementen la quantitat global destinada a
l’assignació de complement de productivitat del Pressupost de despeses vigent.
Atès la necessitat de fer una transferència de crèdit per a la realització d’activitats del
projecte 211207- Suport a la indústria i Paes de MIR i Ripollet - PAES 2021-2022,
per suplement entre una partida de despesa de capítol 2 i una altra del mateix capítol
però específica del projecte i de diferent àrea de despesa.
Atès que la partida 221/43311/22699 disposa de saldo suficient par cobrir la despesa
corresponent, segons consta al document de retenció de crèdit número
12022000009694.
Atès que queda garantit que la disminució de l’import de la partida no afectarà als
serveis als que van vinculats a l’esmentada partida.
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Atès que s’acompanya la documentació justificativa corresponent.

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155535733222531500
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Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en
curs.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit per Crèdit Extraordinari segons el detall
següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
223/24100/14300/211207
223/24106/14300/201209

Denominació
Diputació / Suport Indústria PAES 2021-2022
Sou base AMB-Pla Metropolità
de Suport a les Polítiques Socials Mpals
2020-2023
TOTAL

Import
1.800,00€
900,00€
2.700,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida
223/24106/15000/201209
223/24100/15000/211207

Denominació
223/24106/15000/201209 – Productivitat
AMB-Pla de suport pol. Socials
Productivitat PAES 2021-2022
TOTAL

Import
900,00€
1.800,00€
2.700,00€

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit per Suplement segons detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida
221/43311/22699

Denominació
Despeses diverses empresa

Import
6.175,00€

ALTA DE CRÈDIT
Partida

Denominació

223/24100/22799/211207

Despeses Suport indústria PAES 2021-2022

Import
6.175,00€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit per crèdit extraordinari a informació
pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP i
al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona
interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I
en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’un nou acord.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
15/07/2022

