
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2022 SOTA LES MODALITATS DE SUPLEMENT 
DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI I DE LA MODIFICACIÓ DE LES FONTS DE FINANÇAMENT 
D’INVERSIONS MUNICIPALS.

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 o inexistent 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 les 
modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Tot seguit s’exposen les despeses a realitzar, així com les 
aplicacions pressupostàries a què afecta:

 Des de la regidoria d’informàtica presenta una proposta de modificació de crèdit per tal de poder comprar 
unes tauletes rugeritzades amb el sistema operatiu Android II per l’àrea de la policia local i afavorir així la 
digitalització en els procediments sancionadors. D’altra banda,  també es vol procedir a la renovació dels 
sistema de virtualització de servidors i de la cabina d’emmagatzematge.

 Segons la proposta presentada per l’àrea d’urbanisme es crea el projecte d’inversió 2022/4/URBAN/4 
“Urbanització del Pau 5 Rial de Canalies” per poder fer front a la despesa que manca dels treballs contractats 
per la redacció dels projectes d’urbanització i reparcel·lació.

 D’acord amb la proposta realitzada per la regidoria d’urbanisme es suplementa l’aplicació del projecte 
2022/2/URBAN/1 “Condicionament carrers urbanisme” per poder realitzar l’actuació de desmantellament de 
l’ascensor de la riera. 

 També des de la regidoria d’urbanisme es proposa crear un projecte d’inversió per tal de poder realitzar els 
treballs de restauració i conservació de les pintures murals descobertes a les façanes de l’edifici de 
l’Ajuntament.

 Segons la proposta presentada per l’àrea d’urbanisme es crea un projecte d’inversió per poder realitzar la 
despesa relativa a asfaltar diversos carrers ( St. Roc, St. Gabriel, Plana Paraïso i carrer d’Avall) de la població 
que es troben actualment en mal estat i per altra banda es preveu asfaltar un tram de la Riera Pare Fita.

 D’acord amb la proposta presentada per l’ àrea d’urbanisme en relació amb la dotació del crèdit necessari per 
poder instal·lar una tanca metàl·lica amb portes d’accés a la part superior de la penya del Maltemps.

 Per finalitzar l’àrea d’urbanisme proposa incrementar l’aplicació relativa a “altres inversions de reposició 
carrers urbanisme” per procedir a impermeabilitzar les escales dels jardins Xifré.

  La brigada municipal proposa incrementar l’aplicació d’enllumenat públic per poder fer front a les despeses 
derivades de les tasques més urgents d’adequació de l’enllumenat i a l’encàrrec de redacció d’una memòria 
per tal de realitzar actuacions de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic que es presentarà a la 
convocatòria dels ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en aquesta línia. També es crea l’aplicació per 
poder substituir el sistema de càrrega i les bateries d’un dels seus vehicles elèctrics.

 L’àrea de medi ambient proposa suplementar l’aplicació pressupostària “Pla de gestió verd urbà” per poder 
realitzar una poda, amb caràcter extraordinari, de la plataneda monumental de la Riera i d’altres conjunts de 
plàtans de la vila. També es proposa dotar l’aplicació 51 1621 22699 “Campanya foment i sensibilització 
recollida selectiva” amb el crèdit necessari per cobrir la contractació del servei de subministrament dels 
materials de la recollida selectiva.

 Des de la regidoria de cultura es presenta una proposta de modificació de crèdit per tal de realitzar diverses 
despeses de manteniment al centre cultural Calisay, en concret, la instal·lació d’una escala per poder accedir 
a la cabina tècnica de la sala J.M. Arnau, la substitució dels teclats de les alarmes i la substitució de la meitat de 
la climatització de l’Espai d’Entitats.
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 Segons la proposta de la regidoria de festes es necessària la compra de tres carrosses noves per a la cavalcada 
de reis.

 D’acord amb la proposta de l’àrea d’urbanisme en relació a la dotació del crèdit necessari per poder realitzar 
diverses obres (reforçar sostre del bany i reposar wc) al museu Mollfulleda.

 La regidoria de gent gran ha presentat una proposta de modificació de crèdit per incloure al pressupost de 
2022 les subvencions nominatives relatives a l’Associació Gent Gran d’Arenys de Mar i L’Esplai, previstes 
inicialment al pressupost de 2021 i que no es van atorgar en aquest exercici.

 La regidoria d’esports proposa una modificació de crèdit per poder realitzar diferents actuacions a 
instal·lacions esportives, en concret, inversions en tancaments i reixes, reposició de focus al camp de futbol, 
reposició xarxa de protecció hoquei, reposició de les proteccions estructurals de les porteries de futbol 7 i 
reposició dels policarbonats de banquetes del camp de futbol.

No es pren en consideració la proposta presentada per l’àrea d’urbanisme en relació a suplementar la consignació 
inicial del projecte 2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació de Les Clarisses” en l’import ingressat per l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural de les anualitats 2020 i 2021 de l’ajut atorgat per resolució de 22 de desembre de 2020 per a 
l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 per a 
l’actuació de rehabilitació de l’edifici de les Clarisses per al seu ús com a biblioteca municipal, atès que es procedirà, 
tal i com s’explica en aquesta memòria, a canviar les fonts de finançament del projecte 2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació 
de les Clarisses” per destinar la subvenció a la realització de les actuacions descrites.

Finançament

Aprovada la liquidació pressupostària de l’exercici 2021 per decret de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2022, 
s’ha verificat que existeixen recursos financers suficients, consistents en el romanent líquid de tresoreria per 
a despeses generals, per efectuar un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari de la quantia de la present 
proposta.

Com a excepció, els suplements de crèdit i crèdit extraordinari dels projectes d’inversió 2022/PATRM/1 (per import 
de 9.394,19 euros) 2022/2/ESPOR/1 ( per import de 24.401,61 euros) , 2022/2/URBAN/3 (per import de 31.711,68 
euros), 2022/2/MUSEU/1 (per import de 5.916,90 euros) i 2021/2/ENLLU/1 ( per import de 7.621,17 euros) es 
finançaran amb recursos procedents de projectes dels quals es proposa desistir de continuar amb la execució de la 
despesa, en concret:

PROJECTE DENOMINACIÓ IMPORT

2017 2 PROMO 1 INVERSIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA 7.622,70
2016 2 ENLLU 1 ENLLUMENAT 2.306,58
2016 2 URBAN 1 CONDICIONAMENT CARRERS URBANISME 7.091,22
2020 2 URBAN 2 PLAÇA D'ESPAI LLIURE PÚBIC A L'ANTIGA CASERNA 655,84
2017 2 AMBIE 1 INVERSIONS MEDI AMBIENT 5.906,58
2017 2 CLAVE 1 INVERSIONS CLAVEGUERAM 6.609,51
2017 2 ENLLU 1 ENLLUMENAT 1.564,34
2021 8 URBAN 1 “ EXCÉS FINANÇAMENT AFECTAT PROJECTE 2017/2/URBAN/1 

URBANITZACIÓ COBRIMENT RIERA” ** (no es va desistir de la despesa que finançaven 
aquests recursos)

47.288,78

TOTAL 79.045,55
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Modificació de les fonts de finançament de les inversions municipals

 Es procedeix a modificar la font de finançament del projecte 2022/2/PROCE/1 “Procés participatiu” per 
incorporar al projecte els recursos de 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 finançar les inversions d’ 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. Es canvia també, el finançament de la resta d’actuacions previstes en 
l’esmentat projecte substituint el préstec pressupostat inicialment pel recurs consistent en el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals.

 Es substitueix la font de finançament de la despesa relativa a “inversió de reposició edificis governació” inclosa 
en el projecte 2022/2/POLIC/1, que es finançava inicialment amb una operació de préstec pel romanent de 
tresoreria per a despeses generals.

 Es procedeix a modificar les fonts de finançament del projecte 2022/2/URBAN/2 “Rehabilitació de les 
Clarisses” per incorporar al projecte l’import ingressat de les anualitats 2020  i 2021 (136.000 euros) per 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en l’àmbit del patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya en 
concepte de l’ajut atorgat per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor 
cultural per al trienni 2020-2022 per a l’actuació de rehabilitació de l’edifici de les Clarisses per al seu ús com 
a biblioteca municipal. Es vol procedir també, a disminuir la font de finançament inicial prevista en aquest 
mateix projecte consistent en una operació de préstec, passant d’una previsió inicial de 4.234.386,45 euros a 
un import de 2.000.000 euros. Per finalitzar, es vol realitzar la modificació de la periodificació de l’import de 
la subvenció a sol·licitar a la Diputació de Barcelona derivada de l’aprovació pel Ple de la Diputació de 30 de 
juliol de 2020, del Programa general d’inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, de la convocatòria per a la concessió pel ajuts, així com la relació individualitzada dels imports a 
concedir als ens locals, amb un import per l’Ajuntament d’Arenys de Mar en relació a la Línia de suport 1 “ 
Projectes sostenibles”,  de 745.280,87 euros, establint per l’any 2023 una anualitat de 745.280,87 euros, és a 
dir, l’import de la totalitat de la subvenció.

Es procedeix també a modificar l’apartat 6 de l’article 29 “Despeses pluriennals” de les Bases d’execució del 
pressupost 2022 en concordança amb l’expedient 2022/2200 pel qual s’aprova l’expedient de contractació i 
s’inicia la licitació del contracte d’obres on es declara la despesa pluriennal i la seva imputació als pressupostos 
de 2022 i 2023 amb la següent distribució:

PROJECTE/APLICACIÓ DENOMINACIÓ PROJECTE / 
APLICACIÓ  

 IMPORT 
ANUALITAT 

2022 

  IMPORT 
ANUALITAT 

2023  
2022/2/URBAN/2 Rehabilitació de Les Clarisses  4.727.492,09 € 863.817,08 €

Per tot el que precedeix es proposa realitzar la següent modificació de crèdit:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

51 1621 22699 CAMPANYA FOMENT I 
SENSIBILITZACIO RECOLLIDA 
SELECTIVA

  113.356,83 € 

2022/2/BRIGA/1 INVERSIONS 
BRIGADA I SERVEIS 
MUNICIPALS

50 1535 63400 REPOSICIO VEHICLES 
BRIGADA

      8.636,00 € 

2022/2/CULTU/1 INVERSIONS 
CULTURA

60 3331 62200 EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS CULTURA

      3.056,46 € 

60 3331 63300 MAQUINARIA, INSTAL. I 
UTILLATGE EQUIPAMENTS 
CULTURALS

      3.169,52 € 

2022/2/FESTE/1 INVERSIONS FESTES 61 3380 62500 MOBILIARI FESTES     45.375,00 € 
2022/4/URBAN/4 URBANITZACIÓ 

DEL PAU 5 RIAL DE 
CANALIES

40 1532 60900 ALTRES INVERSIONS NOVES 
EN INFRAEST. I BÉNS 
DESTINATS  ÚS GR

      1.687,00 € 

2022/2/URBAN/5 ASFALTAT 
DIVERSOS CARRERS

40 1532 61904 REPOSICIÓ CARRERS 
URBANISME

  104.049,86 € 

2022/2/SINFO/1 INVERSIONS 
SISTEMES 
D'INFORMACIÓ I 
PROCESSOS

22 9200 63601 REPOSICIÓ EQUIPS PER A 
PROCESSOS D'INFORMACIÓ 
SIST D'INFORM

    45.000,00 € 

TOTAL  324.330,67 € 
FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE TRESORERIA 
PER A DESPESES GENERALS

  324.330,67 € 

TOTAL  324.330,67 € 

CRÈDIT EXTRAORDINARI
ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

2022/2/PATRM/1 RESTAURACIÓ 
PINTURES MURALS 
FAÇANA 
AJUNTAMENT

40 3360 62500 CONSERVACIÓ MOBILIARI 
PATRIMONI HISTÒRIC

      9.394,19 € 

2022/2/ESPOR/1 INVERSIONS ESPORTS 82 3420 63500 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
MOBILIARI INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES

      6.630,80 € 

82 3420 62205 EDIFICIS I ALTRES CONST. 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

      3.725,59 € 

2022/2/URBAN/3 MOBILIARI ZONA 
MALTEMPS

40 1534 62500 MOBILIARI VIA PÚBLICA     31.711,68 € 

TOTAL     51.462,26 € 
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FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

21 87010 ROMANENT TRESORERIA PER 
A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT

    51.462,26 € 

TOTAL     51.462,26 € 

SUPLEMENT DE CRÈDIT
DESPESES
AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

2022/2/ESPOR/1 INVERSIONS ESPORTS 82 3420 63201 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

    14.045,22 € 

2022/2/MUSEU/1 INVERSIONS MUSEUS 63 3333 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIO 
EDIFICIS MUSEUS

      5.916,90 
€ 

2021/2/ENLLU 
/1

INVERSIONS 
ENLLUMENAT

50 1650 63301 REPOSICIÓ ENLLUMENAT 
PÚBLIC

      7.621,17 
€ 

TOTAL     27.583,29 € 

FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

21 87010 ROMANENT TRESORERIA PER 
A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT

    27.583,29 € 

TOTAL     27.583,29 € 
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DESPESES
AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

51 1710 21000 PLA DE GESTIÓ VERD 
URBÀ

    54.500,00 € 

74 3372 48900 SUBVENCIÓ ASSOC. GENT 
GRAN ARENYS DE MAR 
L'ESPLAI (G58174590

      1.500,00 € *
*

74 3372 48901 SUBV.ASSOC. DE VEÏNS 
VOCALIA DE JUBILATS 
(G59477448)

      1.000,00 € 

2022/2/URBAN/1 CONDICIONAMENT 
CARRERS 
URBANISME

40 1532 61903 ALTRES INVERSIONS DE 
REPOSICIÓ CARRERS 
URBANISME

    22.041,90 € 

2022/2/CULTU/1 INVERSIONS 
CULTURA

60 3331 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIO 
EDIFICIS CULTURA

    17.218,30 € 

2021/2/ENLLU /1 INVERSIONS 
ENLLUMENAT

50 1650 63301 REPOSICIÓ ENLLUMENAT 
PÚBLIC

    19.876,79 € 

2022/2/SINFO/1 INVERSIONS 
SISTEMES 
D'INFORMACIÓ I 
PROCESSOS

22 9200 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ

      4.129,67 € 

2022/2/MUSEU/1 INVERSIONS 
MUSEUS

63 3333 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIO 
EDIFICIS MUSEUS

      1.104,73 € 

2022/2/URBAN/2 REHABILITACIÓ DE 
LES CLARISSES

40 3321 63200 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ 
EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

  346.410,04 € 

TOTAL   467.781,43 € 
FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE 
TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS

  467.781,43 € 

TOTAL   467.781,43 € 
** (S'afegeix el Cif de l'entitat a l'aplicació)

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