PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, SUPLEMENT DE CRÈDIT
EXPEDIENT MC 22/2020
ÀREA ESPORTS
MOTIUS DE LA MODIFICACIÓ:
En el pressupost inicial de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de 2020 està prevista una despesa de
60.000 euros en l’aplicació 82 3420 63200 “Inversió de reposició instal·lacions esportives
(skate park)” del projecte d’inversió 2020/2/PROCE/1 que es finança amb una operació de
préstec.
Vista la retenció de crèdit per a no disponibilitat (número operació 220200000918) realitzada
per la intervenció municipal d’acord amb l’article 7.1 c) de les Bases d’execució del pressupost
perquè el finançament es troba no disponible per no haver-se formalitzat el préstec.

23/09/2020 Regidor/a Esports

Atès la votació ciutadana del Pressupost Participatiu 2020 que es va dur a terme durant el
període de l’11 de novembre a l’1 de desembre de 2019 on l’actuació referent a aquest
expedient es va prioritzar per la ciutadania.
Vist que l’actuació votada referent a aquestes instal·lacions són d’especial necessitat i ús per a
les nois i noies joves, que per altra banda és el col·lectiu que ha manifestat la demanda
d’aquesta necessitat, per a l’ús que en fan, a través de diversos canals i moments, i que per
participació ciutadana, ha estat la que més s’ha visibilitat a través de la votació.
Atès que les actuacions que es prioritzen en aquest procés participatiu són de caire vinculant i
que s’han de realitzar durant l’any natural pel qual s’han escollit, és a dir, per a l’any 2020.

Mònica Danés i Roca

Les despeses descrites no poden demorar- se fins a l’exercici 2021 degut què és una actuació
decidida popularment amb els pressupostos participatius 2020.
Vist que els terminis de dur a terme aquesta actuació, entre l’estudi de les opcions a d’executar,
sol·licitud de pressupostos, licitació i adjudicació és una actuació que cal iniciar els tràmits de
manera urgent, i per a la qual el crèdit pressupostari previst resulta insuficient.

21/09/2020
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Vist que és necessari portar a terme l’adequació d’una pista d’skate park valorada amb 60.000
euros, una obra que ha de contemplar tant l’espai de solera, com l’enllumenat i els elements de
skate.
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
La regidora d’esports,
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