PROPOSTA
Expedient: 000086/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Atés que l’Àrea Econòmica ha estat remodelada de forma integral d’abril a setembre
d’enguany amb l’objectiu de crear un espai diàfan, còmode i més sostenible.
Per a poder afavorir les actuacions de la reforma, el mobiliari, diversos objectes i
material d’oficina van ser traslladats a un magatzem fora de l’Ajuntament. Aquesta
despesa va ser assumida per l’Àrea Social de la partida 451/33800/22706- “Muntatge
festes populars i altres actes”.
Una vegada acabades les obres, calia traslladar el mobiliari al seu emplaçament
d’origen el més aviat possible. Atès que era una depesa necessària i que no podia
demorar-se, es va acordar que inicialment l’Àrea Social assumís la despesa i
posteriorment el crèdit fos restituït per part de l’Àrea Econòmica.
Vista la factura número 120220004837 de data 21 de juliol de 2022 emesa per
Engrunes, recuperació i manteniment empresa d’inserció SLU (en endavant
“Engrunes”) amb un import total (base + IVA) de dos mil vuitanta-quatre euros amb
trenta-dos cèntims (2.084,32€).
Atès el que es disposa a la Base 8a d’Execució del Pressupost de l’any en curs per la
qual 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 l’expedient 86/2022-MC de modificació de crèdit per suplement de
crèdit segons el detall següent:

BAIXA DE CRÈDITS
PARTIDA DESPESA
201/46200/22706

DENOMINACIÓ
Estudis i treballs tècnics

IMPORT
2.084,32€

DENOMINACIÓ
Muntatge festes populars i altres actes

IMPORT
2.084,32€

ALTA DE CRÈDITS
PARTIDA DESPESA
451/33800/22706

SPPA1

SEGON.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit 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

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155536652331415556
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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
21/09/2022

