PROPOSTA
Expedient: 000091/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 de desembre de 2020, va
acceptar l’aportació econòmica que atorga el Departament de Treball, Afers Socials de
la Generalitat de Catalunya mitjançant tercera Addenda al Contracte Programa 2020
(EXP 73/2016/SOCIAL).
Atès que a la “fitxa 44. Jovent en situació de vulnerabilitat” es feia referència a la
necessitat de contractar personal del 01/01/2022 fins al 31/12/2022 i que s’ ha de
justificar la despesa executada durant tot l’ any sencer al Departament de Drets
Socials per un import de 39.808,28€.
Atès que el Departament de Recursos Humans no disposa de crèdit suficient per fer
front a la contractació d’ un educador/ra social del 09/11/2022 fins al 31/12/2022.
Que Serveis Socials disposa de crèdit a la partida 418/23172/22609 Pla Local
d’Inclusió per fer front a la despesa corresponent per un import de 6.222,24€, la qual
no pot demorar-se fins l’exercici següent (Documents RC_Mod número
12022000019928 i 12022000019929).
Atès que és necessària dita despesa, que s’acompanya la documentació justificativa
corresponent, i es pot minorar la partida esmentada, sense alterar el normal
compliment del servei previst per l’exercici corrent.
Atès el que es disposa a la Base 8a d’Execució del Pressupost de l’any en curs.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- Aprovar l’expedient 91/2022-MC de modificació de crèdit per suplement de
crèdit, segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDITS
Partida
418/23172/22609

Import
Pla Local d’inclusió

TOTAL

6.175,07€
6.175,07€

ALTA DE CRÈDITS

SPPA1

Partida

Import

411/23000/12001

Sou base Dinamitzadors cívics

2.085,02€

411/23000/12100

Ret Com Des Fun Serveis Bàsics

994,93€

411/23000/12101

Ret Com Esp Fun Serveis Bàsics

1.418,99€

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 14155535731637657325
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411/23000/12103

Ret Com Alt Fun Serveis Bàsics

411/23000/16000

Seguretat Social dinamitzador cívic

TOTAL per Suplement de Crèdit

193,33€
1.482,80€
6.175,07€

SEGON.- Aprovar l’expedient 91/2022-MC de modificació de crèdit per crèdit
extraordinari, segons el detall següent:
BAIXA DE CRÈDIT
Partida

Denominació

418/23172/22609

Pla Local d’ Inclusió

Import a
minorar
47,17€

ALTA DE CRÈDIT
Partida

Denominació

411/23000/12006

Trienni dinamitzador cívic

Ampliació de
crèdit
47,17€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit per suplement i
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
21/09/2022

