MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22/2020 SOTA LA MODALITAT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT.
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 insuficient fins a l’acabament de l’any a nivell de vinculació jurídica de crèdits
pressupostaris, i no pot ser objecte d’ampliació. Cal doncs, tramitar una modificació de crèdit sota la modalitat de
suplement de crèdit. Tot seguit s’exposen les despeses a realitzar, així com les aplicacions pressupostàries a què
afecta:
Suplement de crèdit
 D’acord amb la proposta de modificació de crèdit de l’àrea d’esports en relació a la dotació del crèdit
necessari per tal de poder dur a terme la despesa d’inversió “Inversió de reposició instal·lacions esportives
(skate park)”.
 D’acord amb la proposta de modificació de crèdit de l’àrea d’informació i processos en relació a la dotació del
crèdit necessari per realitzar la despesa d’inversió de compra d’equips informàtics.
Aquestes dues inversions estaven previstes inicialment en el pressupost de 2020 en els projectes d’inversió
2020/2/PROCE/1 “Procés participatiu” i 2020/2/SINFO/1 “Inversions sistemes d’informació i processos”. El
finançament previst era una operació de préstec d’aquest exercici. Aquest crèdit pressupostari es troba en situació de
no disponible d’acord amb l’article 7.1 c) de les Bases d’execució del pressupost per no haver-se formalitzat el
préstec. Donat que existeix un sobrant de finançament afectat en el projecte 2020/8/URBAN/1 es procedirà a finançar
les anteriors despeses amb aquest recurs.
 D’acord amb la proposta de modificació de crèdit de l’àrea d’urbanisme en relació a la dotació del crèdit
necessari per tal de poder dur a terme l’increment de despesa d’inversió que es deriva de la modificació del
projecte d’obres de la plaça d’espai lliure públic a l’antiga caserna i la despesa relativa al subministrament i
col·locació de perfils de reforç estructural per estabilitzar la mitgera que ha quedat vista arran de l’enderroc de
l’antiga caserna.
Finançament
Les despeses d’inversió descrites es finançaran amb l’excés de finançament afectat existent al projecte
2020/8/URBAN/1 “Finançament afectat pendent de MC”. Per acord de Ple de 20 de febrer de 2020 i acord de Ple de
23 d’abril de 2020 (rectificat per acord de Ple de 16 de juliol de 2020) es va aprovar un canvi de font de finançament
del projecte 2017/2/URBAN/4, donant de baixa d’aquest projecte recursos afectats procedents d’operacions de crèdit
per imports de 95.264,98 euros i 44.735,22 euros respectivament, i traslladant aquests recursos a l’esmentat projecte
2020/8/URBAN/1.
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Per tot el que precedeix es proposa realitzar la següent modificació de crèdit:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
AUGMENTS DE CRÈDIT
Projecte
Denominació
2020/2/URBAN/
2

PLAÇA D' ESPAI
LLIURE PÚBLIC A
L'ANTIGA CASERNA
2020/2/SINFO/1 INVERSIONS
SISTEMES
D'INFORMACÓ I
PROCESSOS
2020/2/PROCE/1 PROCÉS
PARTICIPATIU

Aplicació
Denominació
Orgàn. Prog. Econom.
40 1532 61914 ALTRES INVERSIONS DE
REPOSICIÓ PLACES I
ESPAIS PÚBLICS
22 9200 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
82

3420 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES (SKATE
PARK)

Para descargar unaABSIS
copia de este documento consulte la siguiente página web

Registre
Codi Segur de Validació
Url de validació
Metadades

i e37da5e27b9a402c9dad4bdf841a5e32001
expedien https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
ts
Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Import
26.045,75
40.000,00

60.000,00

TOTAL

126.045,75

FINANÇAMENT
Projecte

Denominació

Aplicació
Denominació
Orgàn. Prog. Econom.
21
87010 ROMANENT TRESORERIA
PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT
TOTAL
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Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
L’Alcaldessa
Annabel Moreno Nogué
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Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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126.045,75
126.045,75

