RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
D’AQU CATALUNYA PER A 2021
Fets
D’acord amb la necessitat de finalitzar l’adequació de la planta soterrani de l’edifici d’Enric Granados,
33, per ubicar-hi una sala polivalent i un sistema de clima que permeti la renovació d’aire requerida
per la normativa corresponent.
Atès que l’adequació s’està realitzant a través del Conveni d’adhesió al Pla d’actuació subscrit entre el
Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per a la reinserció
sociolaboral de les persones privades de llibertat i que possibilita la creació de 6 llocs de treball per a
persones internes amb possibilitat de sortir a treballar a l’exterior dels centres penitenciaris.
Atès que AQU Catalunya ha de signar el Conveni d’adhesió al Pla d’actuació subscrit entre el
Departament de Justícia i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció per a 2021, en el qual hi participarà
mitjançant una transferència corrent d’un import de 121.295,97 euros del capítol IV del seu
pressupost per al finançament dels costos de despesa corrent necessaris per a dur a terme l’encàrrec.
D’acord amb l’article 2.2. del Decret 146/2020, de 15 de desembre, que prorroga el pressupost d’AQU
Catalunya de 2020, mentre no entri en vigor el del 2021, AQU Catalunya no disposa de diners suficients
en el capítol IV del seu pressupost per fer front a aquesta transferència.
D’acord amb la resolució del director d’AQU Catalunya, de 22 de febrer de 2021, de modificació del
pressupost d’AQU Catalunya per a 2021 s’autoritza la modificació de 61.295,97 euros de la partida
pressupostària 223000177, Transports gestionats per agències de viatge, i de 60.000 euros de la
partida 227008978, Altres treballs realitzats per altres empreses. Allotjaments gestionats per agències
de viatges, ambdues partides del Capítol II del pressupost d’AQU Catalunya, a la partida 4406460 del
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) corresponent al Capítol IV del pressupost d’AQU
Catalunya 2020 prorrogat al 2021. Així mateix, en la resolució es proposa que la Comissió Permanent
ratifiqui aquesta autorització.

Ratificació
La Comissió Permanent ratifica la modificació del pressupost d’AQU Catalunya de 2021 per tal de
traspassar 121.295,97 euros del Capítol II al Capítol IV del pressupost d’AQU Catalunya.
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