PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 10/19:
Vista l’existència de despeses que es consideren urgents i inajornables per garantir el bon
funcionament dels serveis de l’Ajuntament, les quals es poden finançar amb la baixa de crèdits en
altres aplicacions en les que s’ha comprovat l’existència de crèdit sobrant.
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Vist que aquest any hi ha hagut un increment de les plusvàlues en un 2,5 fet que ha ocasionat un
increment de les comissions que es paguen a l’ORGT superiors a les previstes i que ocasionaran que
a final d’any l’aplicació quedi sense consignació.
Vista la sentencia del Jutjat del Contenciós Administratiu nº 15 de Barcelona pel procediment
ordinari 154/2012-A en el qual estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat per l’Entitat
Urbanística de conservació residencia Tres Turons.
Vist l’intens temporal de pluges i vent de la passada nit del 21 al 22 d’octubre de 2019 que va causar
una víctima mortal, desenes de vehicles arrossegats per la Riera i danys extraordinaris i
imprevisibles a diferents espais públics del municipi. Vista la memòria valorada per part del
departament de Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament de tasques que es consideren urgents i
prioritàries per tal de garantir el bon funcionament de les vies i espais públics del municipi i que no
es poden demorar a l’exercici següent.
Es considera convenient dur a terme una modificació de crèdits a aprovar pel Ple per tal de realitzar
ajustos en les previsions pressupostàries segons s’estima oportú per atendre les necessitats
detectades, les quals es consideren inajornables de caràcter no discrecional i no estaven previstes al
Pressupost inicialment aprovat i per garantir una correcta execució del pressupost municipal.

Per tot l’exposat, previ informe de la Intervenció municipal, es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de crèdits número 10/19, per un import total de 44.789,89 euros,
segons els annexos adjunts.
Segon.- Exposar al públic la modificació de crèdits segons estableix l’article 169 del TRHL de forma
que quedarà elevada a definitiva si en el termini d’exposició pública no hi ha reclamació contra la
mateixa i entrarà en vigor un cop sigui publicada l’aprovació definitiva.

No obstant, el Ple acordarà el que consideri més convenient.
Arenys de Munt, 14 de novembre de 2019

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 14/11/2019 14:37:54

El Regidor Coordinació i Economia,
Josep Sánchez i Camps
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 10/2019:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
org
prog
121
932

Aplicació alta
eco
Descripció
22708 SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT

SUPLEMENT DE CRÈDITS
430
165
21000
430 1531
21001
141
171
21000
141
170
22700
121
920
22604

MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
MANTENIMENT VIES PUBLIQUES
MANTENIMENT PARCS I JARDINS I PODA ARBRAT
MANTENIMENT ZONES VERDES FORESTALS I CAMINS
DESPES JURIDIQUES

CVE: 20190-06216-12222-47132

Import
10.000,00 €
10.000,00 €

org prog
720
11

Aplicació baixa
eco
Descripció
91110 PRÉSTEC CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL (DIPUTACIÓ)

1.615,00 €
7.800,00 €
13.029,89 €
4.750,00 €
7.595,00 €
34.789,89 €

720

87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

Import
10.000,00 €
10.000,00 €

34.789,89 €

34.789,89 €

