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MEMORIA D’ALCALDIA i PROVIDENCIA d’incoació 
 
ASSUMPTE: MODIFICACIO CREDITS 12/18. Transferència de crèdits i crèdit extraordinari 
 

 
Atès que es porta al ple una modificació de crèdits que es pot finançar amb la baixa en 
diferents aplicacions, en les que s’ha comprovat l’existència de crèdits sobrants o perquè 
l’actuació no es materialitzarà enguany.  
 
S’ha comptat amb crèdits extraordinaris per tal de donar suport al conveni de mobilitat 
que es signarà amb el Consell Comarcal del Maresme. Una subvenció al Bisbat de Girona 
per a que pugui fer front a les despeses de reparació del rellotge del campanar. Una 
subvenció a l’associació Dona Viva per a la organització de diferents actes destinats a la 
igualtat de gènere d’aquest any. Una subvenció també a l’associació de bombers voluntaris 
d’Arenys de Mar per tal d’ajudar-los en les seves activitats. 
 
S’aprofita l’avinentesa per realitzar una inversió en el pavelló Torrent d’en terra per tal de 
millorar la sala polivalent. I la compra de mobiliari urbà. 
 
Les aplicacions que es preveu donar de baixa per al finançament de la modificació per les 
causes fins ara exposades serà la baixa en aplicacions, on s’estima l’existència de crèdit 
sobrant que es pot reduir sense pertorbació del servei/actuació, a proposta del regidor 
corresponent, destinant-se cadascuna a les aplicacions que per la seva naturalesa poden 
ser-ne el destí.  
 
Aquesta modificació s’eleva a 63.671,03 euros i es considera, doncs, inajornable per tal de 
que sigui operativa l’abans possible i abans de finalitzar l’exercici, per tal de poder 
prosseguir amb les actuacions previstes i poder seguir amb l’execució del pressupost 
previst inicialment.  
 
És per aquest motiu també que s’ORDENA a la intervenció municipal l’emissió del 
corresponent informe per a que l’expedient pugui aprovar-se per urgència en el proper Ple 
que es preveu celebrar el dia 25 d’octubre. 
 
Arenys de Munt, 15 d’octubre de 2018 
 
 
L’Alcalde, 
 
Joan Rabasseda i Ferrer   
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