
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2022 SOTA LES MODALITATS DE SUPLEMENT 
DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI 

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:

 D’acord amb la proposta realitzada per la regidoria d’urbanisme es suplementa l’aplicació del projecte 
2013/2/SGRAL/2 “Locals Xifré” per poder realitzar les actuacions previstes en la revisió del projecte 
d’adequació dels locals del Xifré, aprovat pel Ple de data 30 de juny de 2022. El projecte inclou un nou capítol 
en cada lot amb totes aquelles partides necessàries per poder acabar l’obra. 

 D’acord amb la proposta de l’àrea d’urbanisme en relació a la dotació del crèdit necessari per poder realitzar 
la contractació dels treballs necessaris per la transformació de la documentació gràfica del POUM d’Arenys de 
Mar en base Microstation a Autocad.

 Des de la regidoria de cultura (àmbit de la biblioteca) es presenta una proposta de modificació de crèdit per 
tal d’augmentar l’aplicació relativa a reposició de mobiliari atès que es vol procedir entapissar de nou les seves 
butaques.

 La regidoria de civisme ha presentat una proposta de modificació de crèdit per tal de poder fer front a la quota 
de l’exercici 2022 derivada de l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació Fòrum de Sindics i Síndiques de Greuges, 
de Defensors i Defensores Locals de Catalunya.

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.

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

CRÈDIT EXTRAORDINARI
ALTES  DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

2022/2/BIBLI/1 INVERSIONS 
BIBLIOTECA

64 3321 63500 REPOSICIÓ MOBILIARI 
BIBLIOTECA

383,02 €

73 2313 48900 APORTACIÓ FÒRUM DE SÍNDICS 
I DEFENSORS/ES DE CATALUNYA

        882,00 € 

20 9200 46500 CONVENI CONSELL COMARC. 
SELECCIÓ  PERSONAL 
FUNC.(POLICIES)

      2.666,43 € 

TOTAL 3.931,45 €
FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació Import
Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS

      3.931,45 € 

TOTAL      3.931,45 € 

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

Codi Segur de Validació 39eab77e6a0041a1bc492aaa156b81cd001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


SUPLEMENT DE CRÈDIT
DESPESES
AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

40 1510 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
URBANISME I SSTT

      5.945,94 € 

2013/2/SGRAL/2 LOCALS XIFRÉ 20 9330 62200 EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. 
GRAL.

    36.580,78 € 

TOTAL    42.526,72 € 
FINANÇAMENT

Projecte Denominació Aplicació Denominació  Import 
Orgàn. Prog. Econom.

21 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER 
A DESPESES GENERALS

    42.526,72 € 

TOTAL    42.526,72 € 

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

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

Codi Segur de Validació 39eab77e6a0041a1bc492aaa156b81cd001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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