PROPOSTA
Expedient: 000076/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

PROPOSTA
Assumpte: Sol·licitud de Modificacions per Crèdit extraordinari finançat amb RTDG
per a finançar projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius 2022
i
Modificació de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022.
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea Econòmica en relació a l’aprovació de
l’expedient de MC per a crèdit extraordinari i de Modificació de l’Annex d’Inversions de
l’exercici 2022.
Vist el certificat de l’Interventor en el que manifesta l’existència de romanents de
tresoreria per a despeses generals (RTDG) per a la realització de noves inversions
que seran totalment executades enguany.
Vist el projecte d’inversions 221204 – Processos participatius, contingut a l’annex
d’inversions del pressupost vigent aprovat definitivament el 13 de desembre de 2021,
detallat a continuació:
PROJECTE 2121204 – Processos participatius
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221204
Partida de despeses
201/92014/63900/221204

Operacions a llarg termini
Processos participatius

Import
285.000,00 €
Import
285.000,00 €

Atès que el projectes guanyadors han estat:
Àmbits social i juvenil
Ampliació dels equips desfibril·ladors.
Joc al carrer
Oci juvenil
TOTAL

10.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
25.000,00€

Àmbit d’inversions
Construcció d’un Skate Park a Ca n’Oller
Reubicació servei DAPSI
Instal·lació circuit gimnàstica/força pistes atletisme
Construcció Campus diversitat i inclusió ADIMIR
TOTAL

60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
240.000,00€
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Atès que és necessària dita despesa i que s’acompanya la documentació justificativa
corresponent.
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Tenint en compte el que disposen les Bases d’Execució del Pressupost de l’any en
curs.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit per Crèdit extraordinari, segons el detall
següent:
FINANÇAMENT per diferents vies:
1. Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Partida de despesa
217/93100/87000

Nom del projecte
Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
25.000,00€

2. Baixa de crèdits
Partida de despeses
201/92014/63900/221204

Processos participatius

Import
240.000,00 €

ALTA DE CRÈDIT
Partida de despeses
424/33800/22609
422/32603/22609
153/31102/22700
112/34201/62200/221204
112/23113/63200/221204
112/34200/63200/221204
112/23114/62200/221204

Activitat Joventut- P. participatius
Activitat Joc al carrer- P. participatius
Desfibril·ladors -P. participatius
Skateparck Ca n’Oller -P.participatius
Reubicació DAPSI- CDIAP- P.participatius
Remodelació
instal·lacions
d'atletisme
P.participatius
Campus
DIVERSITY & INCLUSIONP.participatius

TOTAL

Import
10.000,00€
5.000,00€
10.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
60.000,00€
265.000,00€

SEGON.- Modificar l’annex d’inversions del projecte 221204- Processos participatius,
quedant de la següent manera:
221204- Processos participatius
Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221204
TOTAL
Partida de despeses
112/34201/62200/221204
112/2313/63200/221204
112/34200/63200/221204
112/23114/62200/221204
201/92014/63900/221204
TOTAL

Operacions a llarg termini

Skateparck Ca n’Oller - P.participatius
Reubicació DAPSI- CDIAP- P.participatius
Remodelació
instal·lacions
d'atletisme
P.participatius
Campus
DIVERSITY & INCLUSION P.participatius
Processos participatius

Import
285.000,00 €
285.000,00€
Import
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
45.000,00€
285.000,00€

TERCER.- Sotmetre la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari a
informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s’ha de
publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè
qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que
consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment,
l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
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El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
14/07/2022
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