GEP
D-HISMUN 11194/2022
En Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de Reus, CERTIFICO:
Que el PLE MUNICIPAL, en sessió duta a terme el dia 22 de juliol de 2022, va aprovar
l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta segons el que disposa l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
Gestió Econòmica i Pressupostària. Aprovació inicial de l'expedient de
modificació de crèdits del pressupost de 2022.
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"Vist l'expedient tramitat per ordre de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, amb
el que s'adjunta informe de la Intervenció de Fons i atesa la proposta de la Presidència
en la què s'assenyala la necessitat d'efectuar un expedient de modificació de crèdits
en el pressupost de l’Ajuntament de Reus.
Considerant que la tramitació de l'expedient s'ha realitzat amb subjecció a les
disposicions legals vigents, i vist el que disposa l'art. 71 del ROM.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Reus amb el següent detall:
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
ALTA DESPESA

Orgànic Programa Econ. Descripció
20539
43301
22601 Emp.i Ocupació-Prom.actv.emp.-Atencions protocolàries
20539
43302
22706 Emp.i Ocupació-Servei emprenadoria-Estudis i treballs tec.
20539
43301
22799 Emp.i Ocupació-Prom.actv.emp.-Treballs empreses
20711
49100
623 STIT-PG- Maquinaria, instal.lacions
20711
49112 222000 STIT-Telecomunicacions-Comunic. Telefòniques
20711
49120
22799 STIT-Aplic.informi adm.electrònica-Treballs empreses
40335
31130
489 Medi Ambient-Tinença animals-Convenis amb insti.sense lucre
40832
33300
632 Urbanisme-Equipaments culturals i muesus-Inv reposició edificis
40832
93312
632 Urbanisme-Edificis municipals-Inv reposició edificis
TOTAL ALTA DESPESA

Import
6.000,00
46.284,00
100.000,00
1.892,73
3.484,80
7.600,00
600,00
300.000,00
186.000,00
651.861,53

BAIXA DESPESA

Orgànic Programa Econ. Descripció
20539
32900
410 Empresa i Ocupació-IMFE-Transferencia a OOAA
30919
32010
208 Educació-Convenis RSM-Lloguer equipament EMB
30422
23135
255 Benestar-Ocupabilitat-Encarrec Imfe Fitxa CP 40.1
40335
31130
22799 Medi Ambient-Tinença animals-Treball fets per emp.
31425
33000
629 Cultura-PG-Alt inversions associades al func del servei
40832
15110
640 Urbanisme-Gestió i projectes urb-Inv de car immaterial

Import
152.284,00
1.892,73
11.084,80
600,00
150.000,00
150.000,00
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20711

49100

640

STIT-PG-Immobilitzat immaterial
TOTAL BAIXA DESPESA

186.000,00
651.861,53

SEGON.- Exposar al públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004 de 5
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l'expedient de modificació de
crèdits en el pressupost de l’Ajuntament de Reus, per un termini de quinze dies hàbils als efectes
del seu examen i presentació de reclamacions, transcorregut el qual sense que se'n realitzin es
considerarà l'expedient definitivament aprovat."

I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
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Vist i plau,
President

El secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau
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