
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 25/2020 SOTA LA 
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 

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, tal i com es justifica a les propostes de les diferents 
regidories. Cal doncs, tramitar una modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari. Tot seguit 
s’exposen les despeses a realitzar, així com les aplicacions pressupostàries a què afecta:

Crèdit extraordinari

 D’acord amb la proposta de modificació de crèdit de l’àrea de la brigada de serveis municipals en 
relació a la dotació del crèdit necessari per tal de poder dur a terme les despeses relatives a les  
memòries valorades per “la millora de pavimentació i tanca en parcel·la H.03, H.04, H.12 i H.13, al 
polígon industrial Valldegata Ponent d’Arenys de Mar” i per “l’adequació interior de la nau de la 
Brigada Municipal.

 També en concordança amb la proposta de l’àrea de la brigada es crea l’aplicació pressupostària per 
poder executar la despesa relativa a la reconstrucció de la barana de la plaça-mirador davant l’Edifici 
Xifré.

 Segons la proposta de l’àrea d’urbanisme es dota el crèdit necessari per poder aprovar la despesa 
relativa a la contractació d’emergència de l’execució dels treballs necessaris per a la “Formació de 
mur contenció de formigó en reparació i substitució de mur d’obra existent al Camí del “Paraiso”, 
c/Zenon, c/Professor Castelló i c/de la Plana”.

 La regidoria de medi ambient proposa crear l’aplicació pressupostària per fer front a la despesa 
relativa a l’adquisició de dos camions de recollida selectiva.

 D’acord amb la proposta presentada per l’àrea d’urbanisme en relació a la dotació del crèdit 
necessari per a dur a terme el projecte “obres per la protecció contra despreniments del talús ubicat a 
la part posterior de l’edifici del carrer Josep Anselm Clavé, núm.59 d’Arenys de Mar”.

 També en concordança amb la proposta de l’àrea d’urbanisme es crea l’aplicació per poder executar 
el projecte “obres per la protecció contra despreniments del talús al costat oest de la plaça del molí de 
mar”.

 L’àrea d’urbanisme també proposa la dotació del crèdit necessari per a dur a terme el projecte de 
pintura i rehabilitació de les façanes de la Casa Consistorial.

 Per finalitzar, l’àrea d’urbanisme proposa crear l’aplicació per poder executar el “Projecte executiu 
d’obres de reparacions puntuals en l’edifici Calisay, situat a la riera Pare Fita,núm. 31, d’Arenys de 
Mar”.

Aquestes inversions en un principi havien de definir-se financerament sostenibles d’acord amb la Disposició 
addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb el que no s’ha realitzat 
una tramitació anterior de la despesa a l’espera que s’aprovés durant l’exercici 2020 la normativa reguladora 
de les esmentades inversions financerament sostenibles. Aprovació que no s’ha produït donat que el 20 
d’octubre d’aquest any el Congrés dels Diputats va apreciar que atesa la situació d’emergència 
extraordinària quedessin suspeses les regles fiscals pels exercicis 2020 i 2021.

Finançament
Les despeses d’inversió descrites es finançaran amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Per tot el que precedeix es proposa realitzar la següent modificació de crèdit.

CRÈDIT EXTRAORDINARI
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ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

2020/2/URBAN/
5

OBRES PROTECCIÓ 
DESPRENIMENTS DEL TALÚS  
POSTERIOR EDIFICACIÓ  NÚM.. 59 
JOSEP  ANS. CLAVÉ 

40 1532 61901 ALTRES 
INVR.REPOSICIÓ 
TALÚS POSTERIOR 
EDIF.59 C/J. 
ANSELM CL

134.629,22

2020/2/URBAN/
6

OBRES PROTECCIÓ 
DESPRENIMENTS DEL TALÚS AL 
COSTAT OEST PL.MOLÍ DE MAR

40 1532 61903 ALTRES 
INVR.REPOSICIÓ 
TALÚS POSTERIOR 
AL COSTAT OEST 
PL.MOLÍ DE MAR

113.666,01

2020/2/URBAN/
7

MUR CONTENCIÓ AL CAMÍ DEL 
PARAISO,C/ZENON,C/PROF.CASTELL
Ó I C/PLANA

40 1532 61909 ALTRES 
INVR.REPOSICIÓ 
FORMACIÓ MUR 
CONTENCIÓ 

190.109,35

2020/2/BRIGA/3 ADEQÜACIÓ INTERIOR DE LA NAU 
DE LA BRIGADA MUNICIPAL I 
MILLORA PARCEL·LES DE 
L'ENTORN

50 1535 62200 EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS 
BRIGADA I 
SERV.MUNICIPALS

131.010,59

2020/2/BRIGA/4 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA 
BALUSTRADA DAVANT L'EDIFICI 
XIFRÉ

50 1534 63500 REPOSICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ  
BRIGADA I 
SERV.MUNICIPALS

16.843,90

2020/2/SGRAL/2 PINTURA I REHABILITACIÓ DE LES 
FAÇANES DE LA CASA 
CONSISTORIAL

20 9330 63200 INVERSIÓ 
REPOSICIÓ EDIFICI 
CASA 
CONSISTORIAL

18.733,10

2020/2/CULTU/2 EXECUCIÓ PROJECTE 
REPARACIONS PUNTUALS EDIFICI 
CALISAY

40 3331 63200 INVERSIÓ 
REPOSICIÓ EDIFICI 
CALISAY

90.552,66

2020/2/AMBIE/2 ADQUISICIÓ VEHICLES SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DELS 
RESIDUS MUNICIPALS

51 1621 62400 INVERSIÓ NOVA EN 
VEHICLES 
RECOLLIDA 
RESIDUS

325.405,00

TOTAL 1.020.949,83

FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES 
GENERALS

1.020.949,83

TOTAL 1.020.949,83

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 
L’Alcaldessa
Annabel Moreno Nogué
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