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TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE TRANSFERÈNCIES
CORRENTS A CAPITAL EN L’EXERCICI PRESSUPOSTARI
2021
Fets
D’acord amb l’article 13. Transferències de crèdit, de les Bases d’Execució del Pressupost
d’AQU Catalunya per a 2020, correspon al Consell de Govern, a proposta del director, aprovar
les transferències entre capítols pressupostaris.
AQU Catalunya va sol·licitar en el pressupost per a 2020, que és el pressupost prorrogat en
l’exercici 2021, l’import en inversions de 122.316,16 euros, per al desenvolupament de
sistemes d’informació (35.961 euros) i la inversió en equips de dades (86.355,16 euros).
La determinació d’aquest import es va fer al mes de juny de 2019, per la qual cosa no es van
tenir en compte necessitats que han aparegut durant l’exercici 2021, com la d’habilitar i
millorar els nous espais de l’Agència un cop feta l’adequació dels espais entre el 2020 i 2021
o la impossibilitat d’incloure al pressupost 2020 unes inversions que es varen licitar i adjudicar
al 2020 però que degut a la pandèmia de la COVID19 es van lliurar i facturat a principis del
2021.
En el seguiment de l’execució del pressupost del mes de maig de 2021 s’ha determinat que
AQU Catalunya tindrà una necessitat pressupostària en inversions en aquest exercici de
110.270,46 euros.
En aquest import s’inclou l’adquisició de mobiliari per a sales de reunions i sala polivalent per
import de 3.961,30 euros i uns equipaments informàtics per import de 28.745,15 euros
ambdues despeses compromeses al 2020 i executades en el pressupost 2021; la necessitat
d’equipar informàticament la sala polivalent de la planta -1 per import d’uns 26.000,00 euros,
l’adquisició d’un nou equipament de clima per la sala del CPD per import de 6.647,18 euros
la realització de diferents obres com la insonorització despatxos, sales de reunions i sala
polivalent, de l’espai neteja així com pintura de portes de la planta baixa i caixa d’escales per
import de 30.000,00 euros així com la compra de mobiliari com cadires, tarima, taules de la
cuina i altre mobiliari de la sala d’actes per un import previst de 14.916,83 euros.

Acord
Per tot l’exposat, el Consell de Govern aprova, a proposta del director d’AQU Catalunya:
1. La modificació del pressupost d’AQU Catalunya per a 2021 de tal manera que es faci
una transferència de crèdit de 110.270,46 euros del Capítol IV de Transferències
corrents al Capítol VIII de Variació d’Actius financers.
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2. La sol·licitud d’autorització de l’esmentat transferència de crèdit a la Direcció General
de Pressupostos, mitjançant el Departament de Recerca i Universitats.

Efectes
Aquesta modificació tindrà efectes a partir de rebre l’autorització que es demanarà a la
Direcció General de Pressupostos del Departament d'Economia i Hisenda prèvia sol·licitud al
Departament de Recerca i Universitats.
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