Amparo Martín Muyo, secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Mar,
CERTIFICO:
Que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia 23 d'abril
de 2020, va adoptar entre d’altres els següents acords:

“14.2.-APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2020
SOTA LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.(PRP 2020/ 317).L’alcaldessa Sra. Moreno dóna compte d’aquesta proposta d’acord:
“Crèdit extraordinari
Atès que els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles
35 al 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en
matèria de Pressupostos.

Atès que, d’acord amb l’art 35 RD 500/1990, de 20 d’abril, i amb la memòria d’alcaldia, hi ha
diverses despeses específiques i determinades que no poden demorar- se fins a l’exercici 2021 i
per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta inexistent i no pot ser objecte d’ampliació,
tal i com s’explica en la esmentada memòria de l’alcalde – president i d’acord succintament
amb el següent detall:

Annabel Moreno Nogué
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Atès que de conformitat amb l’article 177 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, els
mitjans o recursos que han de finançar el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari són: el
romanent líquid de tresoreria, nous o majors ingressos efectivament recaptats que els previstos
al Pressupost o anul·lació o baixa de crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses,
les dotacions de les quals es considerin reduïbles sense pertorbació del servei.

 Proposta de modificació de crèdit de l’àrea de promoció econòmica i comerç en relació
a la dotació de crèdit per dur a terme una sèrie de mesures de suport econòmic directe
als establiments comercials i empresarials ubicats al terme municipal d’Arenys de Mar,
que es concretaran en la concessió de subvencions mitjançant un procediment de
concurrència competitiva.
Vista la memòria de l’alcalde - president.

29/04/2020 SECRETÀRIA

Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
Vist l’informe desfavorable d’intervenció 171/2020.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2020 sota la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes de crèdit d’aplicacions del pressupost no
compromeses, les dotacions de les quals es consideren reduïbles sense pertorbació del servei
segons el detall següent:

Amparo Martin Muyo
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SEGON.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 11/2020
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell municipal d'anuncis
durant un termini de quinze dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar i presentar
reclamacions davant del Ple de l'Ajuntament.
Si durant aquest període de temps d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions, la
modificació de crèdit es considerarà aprovada definitivament i, altrament, les haurà de resoldre
el Ple en el termini d'un mes a comptar des de l'acabament de l'exposició al públic.
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I, perquè així consti, lliuro el present certificat, per ordre i amb el Vist-i-plau de la Sra.
Alcaldessa, amb les reserves de l’article 206 del Reglament d’Organització i funcionament dels
Ens Locals.
La secretària
Amparo Martín Muyo

Vist i plau
L’alcaldessa
Annabel Moreno Nogué

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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TERCER.- Publicar, un cop aprovada la modificació un resum de la mateixa a nivell de
capítols al taulell municipal d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.“
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