
PROPOSTA AL  PLE
Proposta:  PRP2022/975

Identificació de l'Expedient

Expedient 2022/4937    relatiu a Aprovació expedient de modificació de crèdit 11/2022 sota la modalitat de 
suplement de crèdit i modificació de les fonts de finançament d'inversions municipals.

Suplement de Crèdit 

Els suplements de crèdit i 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.

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.

Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament d’Arenys de Mar de l’exercici 2021 amb un romanent de tresoreria 
per a despeses generals positiu per import 10.674.624 euros. S’ha utilitzat part d’ aquest romanent per finançar les 
modificacions de crèdit 1/2022, 2/2022, 5/2022 6/2022, 7/2022 i 8/2022. A més, s’aprovà per acord de Ple de data 26 
de maig de 2022 un canvi de finançament respecte de l’obra de “Les Clarisses”, que suposa el destí de 2.234.386,45 
€ del RLT per despeses generals al finançament d’aquesta inversió; un segon canvi que suposa el destí de 70.200 € 
del RLT a determinats projectes participatius (punt d’accessibilitat a les platges, mobiliari per infància i joventut, 
inversions de reposició a la via pública i mobiliari urbà); i un tercer de 12.000,00 € del RLT per despeses generals per 
inversions de reposició en edificis de governació. El romanent de tresoreria per despeses generals, després de les 
diferents modificacions de crèdit tramitades i del canvi de fonts de finançament, es situaria en 6.659.438,40 €.

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 2023 i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta 
insuficient i no pot ser objecte d’ampliació, tal i com s’explica en la esmentada memòria de l’alcaldessa – presidenta.

Vista la memòria de l’alcaldessa.

Modificació de les fonts de finançament de les inversions municipals 

A. Ratificació Decret d’Alcaldia número 2022/1700 de data 15/11/2022 d’aprovació de la modificació de les fonts de 
finançament del projecte 2021/2/URBAN/4 “Adquisició immoble patrimoni municipal del sòl públic i l’habitatge”

Es dóna compte del decret d’alcaldia número 1700/2022 de 15/11/2022, als efectes de la seva ratificació:

“Vista la resolució d’exercici dret de tanteig de l’habitatge ubicat al carrer  de Josep Anselm Clavé  42 esc 1 1er 1a 
d’Arenys de Mar, aprovada per l’Agència d’habitatge de Catalunya de  2 d’agost de 20219 , en favor de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, en compliment del  Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització d’habitatges procedents de processos d’execució hipotecària, estableix un dret de tanteig i retracte a 
favor de la generalitat de Catalunya respecte als habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària o 
mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que estiguin situats en àrees de demanda 
residencial forta i acreditada i hagin estat adquirits després de l’entrada en vigor de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge

Vista la materialització d’aquesta adquisició amb càrrec al PMS en atenció als informes emesos pel arquitecte 
municipal i Secretaria de dates 6 i 7 d’abril de 2021, respectivament.
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Vista la tramitació de l’expedient 2019/3067 per materialitzar aquesta adquisició efectuada en data 28 de desembre 
de 2021 davant de la Notaria Gloria Miñana Galdón en escriptura de compravenda amb l’empresa “Criteria Caixa SA 
(Societat unipersonal) “  

Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 24 de març de 2022, ha dictat un decret amb número 
de registre 3149-22 relatiu a “Aprovar la concessió d’ajuts econòmics en règim de concessió directa amb 
concurrència per a la realització de l’actuació “Adquisició d’habitatges” per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 ” (exp. 2021/21882), 
per l’adquisició d’habitatge situat al c/ Josep Anselm Clavé 42, Esc. 1 - 1er 1ª, d’Arenys de Mar, per un import de 
50.000 euros.

Vist el que preveu  l’article 28 de la  convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020 -2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021 -2023 de la Diputació de Barcelona (exp. 
núm. 2021/0022828, respecte l’import de l'ajut,  el qual junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no pot ultrapassar el cost de l'activitat 
subvencionada.

Vist l’acord de  la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 d'abril de 2022, pel qual s’accepta  
l’ajut atorgat a l’ Ajuntament mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona,, de data 24 de març 
de 2022 en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(exp. 2021/21882), per l’adquisició d’habitatge situat al c/ Josep Anselm Clavé 42, Esc. 1 - 1er 1ª, d’Arenys de Mar, 
per un import de 50.000 euros.

Atesa la necessitat de  canviar la font de finançament adoptada inicialment amb càrrec al PMS per la subvenció de 
50.000,00 € atorgada amb aquesta finalitat  

Vist l‘informe de l’arquitecte  municipal de 14 de novembre de 2022, en el qual es dictamina (...) 3.3- Es justifica la 
urgència en el tràmit de modificació de la Font de finançament per tal de poder complir el termini de justificació de 
la subvenció concedida, que finalitza el proper dimarts 15 de Novembre de 2022. Per l’anterior, es proposa, Aprovar 
el canvi de font de finançament del projecte 2021/2/URBAN/4 d’acord amb el següent detall (...) .

Vista la consulta efectuada per la intervenció municipal al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Subdirecció General 
d’Estudis i Finançament d’EELL) en relació a la forma de procedir per tal d’aprovar un canvi en les fonts de 
finançament d’una inversió inclosa en l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament i atès que 
l’esmentada Subdirecció va indicar que l’esmentat canvi de finançament no suposa una modificació pressupostària de 
les enumerades a l’article 34 del Reial Decret 500/1990, tot i que de conformitat amb el que disposa l’article 168.1 d) 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l’annex d’inversions forma part del Pressupost amb el que cal considerar que qualsevol modificació de 
l’esmentat annex haurà de realitzar-se amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que l’aprovació del pressupost 
general i per tant tb seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a que es 
refereix l’article 169 del TRLRHL, d’aplicació per analogia al present supòsit en ares al principi de seguretat jurídica .

Vist l’informe favorable d’aquesta Intervenció de 15 de desembre de 2022
.
Vista la competència atorgada a aquesta Alcaldia pel a l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, d’adopció d’acords en matèria competencial del Ple en supòsits d’urgència i amb posterior 
ratificació.

Vista la necessària agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió  acollida  a l’article 
3.1 d) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Vist el que precedeix i fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 53.1 u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Resolc, 

1.-- Aprovar per raons d’urgència el canvi de fonts de finançament de l’adquisició efectuada en  data 28 de desembre 
de 2021 davant de la Notaria Gloria Miñana Galdón en escriptura de compravenda amb l’empresa “Criteria Caixa SA 
(Societat unipersonal) “  de l’habitatge ubicat al carrer  de Josep Anselm Clavé  42 esc 1 1er 1a d’Arenys de Mar per 
import de  74.000  euros  més 1146,17 €  per despeses de Notaria, Registre de Propietat i Gestió   segons  el detall 
següent 

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2021/2/URBAN/4 ADQUISICIÓ 
IMMOBLE 
PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL PÚBLIC I 
L'HABITATGE

40 76102 Diputació. 
Adquisició 
d'habitatges

P0800000B DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

50.000,00 Compromís 
d'ingrés

2021/2/URBAN/4 ADQUISICIÓ 
IMMOBLE 
PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL PÚBLIC I 
L'HABITATGE

40 39100 Multes per 
infraccions 
urbanístiques

SANC URB SANCIONS 
URBANÍSTIQUES

50.000,00 Transferències 
de finançament

Els recursos de les sancions urbanístiques (patrimoni municipal del sòl) derivat del canvi de finançament es transferiran al projecte 
2010/8/URBAN/1 (SANCIONS URBANÍSTIQUES (PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL)

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2010/8/URBAN/1 SANCIONS 
URBANÍSTIQUES 
(PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL)

40 39100 Multes per 
infraccions 
urbanístiques

SANC URB SANCIONS 
URBANÍSTIQUES

50.000,00 Transferències 
de finançament

2.- Sotmetre aquests acords per a la seva  ratificació al ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per  la propera sessió 
ordinària que es celebri.
   
3.- Exposar al públic els anteriors acords mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d’anuncis electrònic 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, a l’anterior acord de 
modificació de finançament  es considerarà aprovat 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.”

B. Procés participatiu àrea d’esports: adequació d’espai d’esport urbà amb la instal·lació de pistes 3x3 a la plaça de 
les Palmeres i instal·lació d’un rocòdrom d’accés lliure al Parc dels Països Catalans.

El Decret d’alcaldia de 16 de maig de 2022 va resoldre acceptar l’ajut concedit en el marc del Programa específic de 
resiliència local 2.0, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per els següents imports 
i despeses:
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El Ple de l’Ajuntament de 26 de maig de 2022 per tal de destinar l’import de la subvenció relativa a la Línia 1 
“Inversions resilients de l’exercici 2022 a la realització de  les actuacions relatives a l’adequació d’espai d’esport urbà 
amb la instal·lació de pistes 3x3 a la plaça de les Palmeres (aplicació de despesa 82 3420 62203 amb un crèdit inicial 
de 13.060,00 euros) i instal·lació d’un rocòdrom d’accés lliure al Parc dels Països Catalans (aplicació de despesa 82 
3420 62202 amb un crèdit inicial de 51.000 euros) va aprovar el canvi de fonts de finançament del projecte 
2022/2/PROCE/1 “Procés participatiu” substituint una operació de préstec prevista inicialment per l’anterior 
subvenció.

Els serveis tècnics municipals han informat que “a data 16 de Novembre de 2022 l’estat d’execució del projecte 
d’obres es troba en fase de contractació per redacció del projecte d’obres, després d’haver-se valorat una 
modificació de la ubicació prevista per la implantació dels 2 equipaments esportius (pista de bàsquet 3x3 i 
boulder/rocòdrom) per tal de situar-ho en un terreny municipal amb qualificació de sistema urbanístic d’equipament. 
S’ha elaborat l’estudi topogràfic del terreny”, amb el que les obres d’execució de les pistes de bàsquet 3x3 i el nou 
rocòdrom no estaran executats a 31 de desembre de 2022. 

D’acord amb l’anterior s’ha de procedir a substituir la font de finançament del projecte d’inversió 2022/2/PROCE/1 
consistent en la subvenció del Programa específic de resiliència local 2.0 per recursos propis, donat que un cop 
aprovada la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 s’ha pogut comprovar que existeixen recursos financers 
suficients consistents en el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Dins les actuacions elegibles de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona amb càrrec a la Línia 1 
“Inversions resilients”, poden finançar-se, entre d’altres, les actuacions que s’indiquen a l’article 6 de l’Annex 1 al 
dictamen d’aprovació del Programa específic de resiliència local 2.0, com ara inversions per a consolidar la xarxa 
d’equipaments local esportius, educatius, juvenils, culturals o de gent gran i l’adquisició de terrenys, edificis i de béns 
de naturalesa inversora.

En el projecte 2022/2/ENSEN/1 “Inversions ensenyament” s’han reconegut obligacions de despesa que compleixen 
els requisits establerts a la subvenció atorgada, concretament la despesa de la modificació de les instal·lacions de 
calefacció i aigua calenta de l’escola bressol Maricel i també s’ha contractat, per realitzar dins aquest exercici, la 
despesa relativa a l’escomesa i el comptador d’aigua de l’esmentada escola.

En el projecte 2022/2/FESTE/1 “Inversions festes” s’ha disposat la despesa relativa a l’adjudicació del contracte de 
subministrament i fabricació de tres carrosses. L’entrega dels béns s’haurà d’efectuar com a màxim el 20 de 
desembre de 2022 de conformitat amb la clàusula sisena del prec de clàusules administratives particulars, amb el que 
aquesta despesa també complirà els requisits establerts a l’esmentada subvenció.

Per finalitzar, en el projecte 2022/2/CULTU/1 “Inversions cultura” s’ha disposat també de la despesa per la reposició 
de la climatització dels despatxos del segon pis del Calisay, treballs que s’estan executant en l’actualitat amb el que es 
compliran els requisits d’execució establerts a l’anterior subvenció. 

C. Rehabilitació de Les Clarisses

En data 30 de setembre de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa específic de resiliència 
local, el seu règim regulador i la relació individualitzada dels imports preassignats als ens destinataris, en el marc del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

La Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 1 de febrer de 2022, va resoldre el procediment de concessió 
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d’ajuts del Programa específic de resiliència local, en el marc de Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, aprovant les concessió d’un ajut per import de 186.728,64 euros a l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la 
realització d’operacions de capital i financeres i establint que el període d’execució de les actuacions objecte de l’ajut 
en el marc del Programa específic de resilència local és el comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre 
de 2022.

L’anterior subvenció està prevista al pressupost de 2022 i finança el projecte 2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació de les 
Clarisses”.

Els serveis tècnics municipals han informat que “l’obra de rehabilitació del convent de les Clarisses per al seu ús com 
a biblioteca municipal, a la qual anava destinat aquest ajut, en data d’avui no ha estat iniciada”, amb el que no es 
podrà justificar l’execució de l’actuació abans del 31 de desembre de 2022.

Tenint en compte els fets anteriors s’ha de procedir a substituir la font de finançament inicial del projecte d’inversió 
2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació de les Clarisses” consistent en la subvenció del Programa específic de resiliència per 
recursos propis, donat que un cop aprovada la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 s’ha pogut comprovar que 
existeixen recursos financers suficients consistents en el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

El Programa específic de resiliència local de la Diputació dona suport, entre d’altres, a les actuacions sostenibles 
territorialment, com ara la nova inversió i manteniment i reposició d’inversions. Concretament, actuacions 
inversores que contribueixin a la consolidació de ciutats i pobles perdurables i segurs, per exemple, la protecció del 
patrimoni arquitectònic, i la creació i el manteniment d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.

Es vol procedir a destinar l’import de la subvenció al finançament dels projectes d’inversió 2020/2/URBAN/5 “Obres 
protecció despreniments del talús posterior edificació núm.59 Josep Ans. Clavé” i 2020/2/URBAN/6 “Obres 
protecció despreniments del talús al costat oest pl.Molí de Mar” donat que s’han reconegut obligacions de despesa 
durant l’exercici 2021 que compleixen els requisits establerts per la Diputació de Barcelona, 

Atès que l’article 166 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals estableix que al pressupost general s’hi afegiran com annexes els plans i programes d’inversió i 
finançament.

Vista la consulta efectuada per la intervenció municipal al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (Subdirecció General 
d’Estudis i Finançament d’EELL) en relació a la forma de procedir per tal d’aprovar un canvi en les fonts de 
finançament d’una inversió inclosa en l’annex d’inversions del pressupost general de l’Ajuntament i atès que 
l’esmentada Subdirecció va indicar que l’esmentat canvi de finançament no suposa una modificació pressupostària de 
les enumerades a l’article 34 del Reial Decret 500/1990, tot i que de conformitat amb el que disposa l’article 168.1 d) 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l’annex d’inversions forma part del Pressupost amb el que cal considerar que qualsevol modificació de 
l’esmentat annex haurà de realitzar-se amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que l’aprovació del pressupost 
general i per tant tb seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a que es 
refereix l’article 169 del TRLRHL.

Atès que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.

Vist l’ informe d’intervenció 443/2022

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 11/2022 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, segons el detall següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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DESPESES

AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 

Orgàn. Prog. Econom.

2022/2/URBAN/1 CONDICIONAMENT 
CARRERS 
URBANISME

40 1532 60904 ALTRES INVERSIONS 
NOVES INF.I BÉNS 
DEST.ÚS GENERAL 
URBANISME

  8.349,00 € 

TOTAL   8.349,00 € 

FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 

Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS

  8.349,00 € 

TOTAL   8.349,00 € 

SEGON.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 2022/1700 de 15/11/2022 i aprovar el canvi de fonts de finançament 
de l’adquisició efectuada en  data 28 de desembre de 2021 davant de la Notaria Gloria Miñana Galdón en escriptura 
de compravenda amb l’empresa “Criteria Caixa SA (Societat unipersonal) “  de l’habitatge ubicat al carrer  de Josep 
Anselm Clavé  42 esc 1 1er 1a d’Arenys de Mar per import de  74.000  euros  més 1146,17 €  per despeses de 
Notaria, Registre de Propietat i Gestió   segons  el detall següent 

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2021/2/URBAN/4 ADQUISICIÓ 
IMMOBLE 
PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL PÚBLIC I 
L'HABITATGE

40 76102 Diputació. 
Adquisició 
d'habitatges

P0800000B DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

50.000,00 Compromís 
d'ingrés

2021/2/URBAN/4 ADQUISICIÓ 
IMMOBLE 
PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL PÚBLIC I 
L'HABITATGE

40 39100 Multes per 
infraccions 
urbanístiques

SANC URB SANCIONS 
URBANÍSTIQUES

50.000,00 Transferències 
de 
finançament

Els recursos de les sancions urbanístiques (patrimoni municipal del sòl) derivat del canvi de finançament es transferiran al projecte 
2010/8/URBAN/1 (SANCIONS URBANÍSTIQUES (PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL)

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2010/8/URBAN/1 SANCIONS 
URBANÍSTIQUES 
(PATRIMONI 
MUNICIPAL DEL 
SÒL)

40 39100 Multes per 
infraccions 
urbanístiques

SANC URB SANCIONS 
URBANÍSTIQUES

50.000,00 Transferències 
de 
finançament

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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TERCER.- Aprovar el canvi de fonts de finançament del projecte 2022/2/PROCE/1 “Procés participatiu”, del projecte 
2022/2/ENSEN/1 “Inversions ensenyament”, del projecte 2022/2/CULTU/1 “Inversions cultura” i del projecte 
2022/2/FESTE/1 “Inversions festes” i actualitzar l’annex d’inversions del Pressupost municipal per a l’exercici 2022 
com a conseqüència de la modificació del finançament d’aquestes inversions d’acord amb el següent detall:

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2022/PROCE/1 PROCÉS 
PARTICIPATIU

82 76103 DIPUTACIÓ 
PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 
RESILIÈNCIA 
LOCAL 2.0

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

64.060,00 Compromís 
d'ingrés

** el romanent per a despeses generals per import de 64.060 substituirà la subvenció amb que es finançava el projecte .

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2022/2/FESTE/1 INVERSIONS 
FESTES

61 76100 DIPUTACIÓ 
PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 
RESILIÈNCIA 
LOCAL 2.0

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

41.684,50 Compromís 
d'ingrés

** La subvenció de la Diputació del Programa específic de resiliència local 2.0 per import de 41.684,50 substituirà el romanent per a despeses 
generals amb que es finançava el projecte.

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2022/2/ENSEN/1 INVERSIONS 
ENSENYAMENT

70 76103 DIPUTACIÓ 
PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 
RESILIÈNCIA 
LOCAL 2.0

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

15.027,66 Compromís 
d'ingrés

** La subvenció de la Diputació del Programa específic de resiliència local 2.0 per import de 15.027,66 substituirà els recursos generals  amb 
que es finançava el projecte.

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2022/2/CULTU/1 INVERSIONS 
CULTURA

60 76102 DIPUTACIÓ 
PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE 
RESILIÈNCIA 
LOCAL 2.0

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

7.347,84 Compromís 
d'ingrés

** La subvenció de la Diputació del Programa específic de resiliència local 2.0 per import de 7.347,84 substituirà el romanent per a despeses 
generals amb que es finançava el projecte

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Annex d’inversions
 ANUALITAT 2022

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / APLICACIÓ   IMPORT   SUBVENCIÓ  PRÉSTEC 

2022/2/PROCE/1 Procés participatiu  134.260,00 € 

82 3420 62203 Instal·lacions esportives (pistes 3x3)    13.060,00 € 

51 1722 62500 Mobiliari urbà platges medi ambient(punt d'accessibilitat)    12.000,00 € 

71 3371 62500 Mobiliari infància i joventut    17.000,00 € 

40 1532 61901 Altres inversions  de reposició via pública urbanisme    35.000,00 € 

50 1534 62500 Mobiliari urbà brigada (bancs)      6.200,00 € 

82 3420 62202 Edificis i altres construccions Esports    51.000,00 € 

 ANUALITAT 2022

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / APLICACIÓ  IMPORT  SUBVENCIÓ  PRÉSTEC 

2022/2/ENSEN/1 Inversions ensenyament    19.372,41 €      19.372,41 € 

70 3230 64000 Inversió de caràcter immaterial escola bressol    15.982,84 €         15.982,84 € 

70 3230 62500 Mobiliari educació escola bressol      3.389,57 €          3.389,57 € 

 ANUALITAT 2022

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / APLICACIÓ   IMPORT   SUBVENCIÓ  PRÉSTEC 

2022/2/CULTU/1 Inversions cultura    28.444,28 €         7.347,84 € 

61 3380 62300 Maquinària, instal·lacions i utillatge festes      2.500,00 € 

60 3331 63200 Inversió de reposició edificis cultura    19.718,30 € 7.347,84 €

60 3331 62200 Edificis i altres construccions cultura      3.056,46 € 

60 3331 63300 Maquinària, instal. I utillatge equipaments culturals      3.169,52 € 

 ANUALITAT 2022

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / APLICACIÓ   IMPORT   SUBVENCIÓ  PRÉSTEC 

2022/2/FESTE/1 Inversions festes    45.375,00 € 

61 3380 62500 Mobiliari festes    45.375,00 € 41.684,50 €

QUART .-Aprovar el canvi de fonts de finançament del projecte 2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació de Les Clarisses”, 
el projecte 2020/2/URBAN/5 “Obres protecció despreniments del talús posterior edificació núm.59 Josep Ans. 
Clavé” i del projecte 2020/2/URBAN/6 “Obres protecció despreniments del talús al costat oest pl.Molí de Mar” i  
actualitzar l’annex d’inversions del Pressupost municipal per a l’exercici 2022 d’acord amb el següent detall:

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2022/2/URBAN/2 REHABILITACIÓ 
DE LES CLARISSES

40 76100 DIPUTACIÓ 
PROG. 
ESPECÍFIC 
DE 
RESILÈNCIA 
LOCAL

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

186.728,64 Compromís 
d'ingrés

** El romanent per a despeses generals per import de 186.728,64 euros substituirà la subvenció de la Diputació de Barcelona del Prog. 
Específic de resiliència local que finançava inicialment aquest projecte.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2020/2/URBAN/5 OBRES 
PROTECCIÓ 
DESPRENIMENTS 
DEL TALÚS 
POSTERIOR 
EDIFICACIÓ NÚM. 
59 JOSEP ANS. 
CLAVÉ

40 76100 DIPUTACIÓ 
PROG. 
ESPECÍFIC 
DE 
RESILÈNCIA 
LOCAL

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

104.951,64 Compromís 
d'ingrés

**  La subvenció de la Diputació de Barcelona del Prog. Específic de resiliència local per import de 104.951,64 euros substituirà el romanent 
per a despeses generals que va finançar la despesa reconeguda a l'exercici 2021.

FINANÇAMENT IMPORT

Projecte Descripció Aplicació 
ingrés

Descripció Agent Descripció ALTA BAIXA FONT

2020/2/URBAN/6 OBRES 
PROTECCIÓ 
DESPRENIMENTS 
DEL TALÚS AL 
COSTAT OEST 
PL.MOLÍ DE MAR

40 76100 DIPUTACIÓ 
PROG. 
ESPECÍFIC 
DE 
RESILÈNCIA 
LOCAL

P0800000B DIPUTACIÓ 
DE 
BARCELONA

82.983,40 Compromís 
d'ingrés

**  La subvenció de la Diputació de Barcelona del Prog. Específic de resiliència local per import de 82.983,40 euros substituirà el romanent per 
a despeses generals que va finançar la despesa reconeguda a l'exercici 2021.

Annex d’inversions
 ANUALITAT 

2022
 ANUALITAT 

2023
PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ 

PROJECTE / 
APLICACIÓ

 IMPORT  SUBVENCIÓ  PRÉSTEC   IMPORT    SUBVENCIÓ 

2022/2/URBAN/2 Rehabilitació de 
Les Clarisses

          
5.079.952,13 € 

                 
200.000,00 € 

     
2.000.000,00 € 

         
863.817,08 € 

                  
745.280,87 € 

40 3321 63200 Inversió de 
reposició edificis i 
altres 
construccions

          
5.079.952,13 € 

         
863.817,08 € 

CINQUÈ.- Exposar al públic els anteriors acords mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis electrònic 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 i la 
modificació de les fonts de finançament d’inversions municipals es consideraran aprovades 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.

SISÈ.- 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.

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
Signat per:

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