
Serveis Tècnics – ECV
EXPEDIENTS 2020/952 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, SUPLEMENT DE CRÈDIT EXPEDIENT MC 5/2020

MOTIU DE LA MODIFICACIÓ:

Vista la notificació (registre d’entrada ENTRA 2019/6736 de 24/05/2019) del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13 de maig de 2019, de l’atorgament d’una 
subvenció nominativa a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per un import de 140.000 euros, 
destinada a finançar les despeses derivades de l’asfaltat de diversos carrers.

Vista l’acceptació per Decret d’Alcaldia de 27 de juny de 2019 de l’atorgament de l’esmentada 
subvenció, concretant-se que les despeses derivades de l’asfaltat es refereixen als carrers 
Malgrat, Horta Matanzas, Hospital i Arxiprest Rigau.

Vist el Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona de 29/01/2020 que procedeix a aprovar la modificació dels terminis de 
presentació de la justificació de despeses establertes en els decrets d’atorgament de subvencions 
nominatives, promogudes per la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2019 en el sentit 
d’establir que les justificacions de despeses produïdes en l’actuació subvencionada es podran 
presentar fins el 31 de març de 2020, sense tenir en compte el període d’execució al qual 
estiguin referides, dins el termini de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Atès que per Decret d’Alcaldia de 02/08/2019 es va procedir a aprovar la modificació de crèdit 
16/2019, generant-se crèdit a l’aplicació pressupostària 40 1532 61920 “Inversió reposició 
C/Malgrat, H. Matanzas, Hospital i A.Rigau” del projecte de despesa 2019/2/URBAN/4.

Atès que durant l’exercici 2019, no s’ha reconegut cap obligació ni s’ha comptabilitzat cap 
operació comptable OPA, amb càrrec al projecte 2019/2/URBAN/4, per la qual cosa aquest no 
serà objecte d’incorporació a l’exercici següent.

Vist el Decret d’Alcaldia de 13 de febrer de 2020  que aprova desvincular l’asfaltat dels carrers 
Malgrat, Horta Matanzas, Hospital i Arxiprest Rigau de la subvenció nominativa atorgada per la 
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament d’Arenys de Mar per Decret de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 13 de maig de 2019 per import de 140.000,00 
euros i procedir a justificar l’esmentada subvenció amb les despeses derivades de l’asfaltat de 
diversos carrers produïdes dins el termini de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Les despeses descrites no poden demorar- se fins a l’exercici 2021, ja que van ser adjudicades 
per Decret d’Alcaldia de 30/12/2019.

Havent comprovat que part de l’import necessari per atendre la despesa requerida pot deduir-se 
d’altres aplicacions pressupostàries, en concret  del projecte 2017/2/URBAN/4 aplicació 40 
1532 61904 atès que existeix consignació en aquest projecte per import de 36.105,68 euros, 
restant pendent d’aprovar una factura per import de 9.637,32 euros, amb el que la reducció de 
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26.468,36 es considera que no suposarà cap pertorbació del servei, donat que les obres relatives 
al carrer Doedes ja han finalitzat.

Per l’anterior es PROPOSA la següent modificació:

SUPLEMENT DE CRÈDIT
AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Impor t
Orgàn. Prog. Econom.

2020/2/URBAN/1 CONDICIONAMENT CARRERS URBANISME 40 1532 61902 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ VIA PÚBLICA URBANISME 26.468,36

TOTAL 26.468,36

FINANÇAMENT
BAIX ES DE CRÈDIT

Projecte Denominació Denominació Impor t
Orgàn. Prog. Econom.

2017/2/URBAN/4 CONDICIONAMENT CARRERS URBANISME 40 1532 61904 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ CARRER DOEDES 26.468,36

TOTAL 26.468,36

Aplicació

Aplicació

Arenys de Mar, a data de la signatura electrònica
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