PROPOSTA
Expedient: 000081/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Vist l’informe del Cap del Servei de Projectes i Obres relatiu MC per Suplement Crèdit entre de
diferents àrees de despesa i Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.
Atès els imprevistos sorgits de l’obra pel trasllat dels vestidors Camp Futbol Sant Joan
(PROJECTE 211142 –“Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan”) han suposat un increment de
16.000€ respecte a la despesa inicialment pressupostada.
Vist que la despesa prevista de la partida 112/34218/63900/221116-“Esports ampliar zona
ombra i jardí piscina municipal”, dotada inicialment amb un crèdit de 30.000€, ha estat
substancialment inferior i que aquest crèdit sobrant no és necessari. Vist que s’ha fet la
corresponent retenció de crèdit (document número 12022000016990).
Atès que per acabar l’ obra relativa al Trasllat de vestuaris, és necessària dita despesa.
Atès que segons el que es disposa a les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en curs es pot
tramitar un expedient de modificació de crèdit per suplement, minorant altres partides del
pressupost de despeses sempre i quan aquesta disminució econòmica no afecti als serveis
vinculats.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- Aprovar la Modificació de Crèdit per Suplement quedant de la següent manera:
BAIXA DE CRÈDITS:
PARTIDA DESPESA
112/34218/63900/221116

DENOMINACIÓ
Esports ampliar zona ombra i jardí piscina municipal

IMPORT
16.000,00 €

ALTA DE CRÈDITS
PARTIDA DESPESA
112/34200/62200/211142

DENOMINACIÓ
Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant Joan

IMPORT
16.000,00 €

SEGON.- Declarar pluriennal el projecte 211142-“Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan” i
modificar els projectes d’Inversions de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 dels projectes
relacionats a continuació, quedant de la següent manera :

SPPA1

PROJECTE 221116 Piscina municipal ampliar zona ombra i jardí
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221116 Operacions a llarg termini
Partida de despeses
112/34218/63900/221116 Esports ampliar zona ombra i jardí piscina municipal

Import
14.000,00 €
Import
14.000,00 €

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155535650707525707
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PROJECTE 211142 Trasllat Vestuaris Camp Futbol Sant Joan
Exercici Concepte ingressos
2021
217/01100/91300/211142
2022
217/01100/91300/211142
TOTAL
Exercici Partida de despeses
2021
112/34200/62200/211142
2022

112/34200/62200/211142

Operacions a llarg termini (2021)
Operacions a llarg termini(2022)

Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant
Joan
Trasllat dels Vestidors del CF Can Sant
Joan

TOTAL

Import
250.000,00 €
16.000,00 €
266.000,00 €
Import
250.000,00 €
16.000,00 €
266.000,00 €

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de 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
14/07/2022

