PROPOSTA
Expedient: 000082/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Vist l’informe emès en data 14 de juliol promogut per l’ Àrea Econòmica i en relació a
la realització de noves inversions de les àrees de Presidència i d’ Espai Públic i
Transició Ecològica que seran finançades amb romanents per a despeses generals de
l’exercici 2021 i totalment executades enguany

Vist l’informe emès pel Coordinador de l’Àrea de Presidència de data 12 de juliol a en
el que s’informa que les inversions de l’ Àrea de Presidència es defineixen en dues
actuacions:


Acte/s 75è aniversari Policia

CONCEPTE

Import

Actuacions en actes institucionals (75è aniversari Policia Local)

3.707,44 €

Material institucional (75è aniversari Policia Local)

5.192,38 €

Merchandising (75è aniversari Policia Local)
Càtering actes institucionals (75è aniversari Policia Local)
TOTAL

740,68 €
1.359,50 €
11.000,00€

Vist que per a l’actuació del 75è aniversari Policia existeixen partides de despesa
definides al pressupost d’ enguany.


Adquisició del projecte de l’App Ciutadana que permetrà gestionar, per part de la
ciutadania i dels propis treballadors de l’ Ajuntament, les incidències a la via
pública (amb un import de 9.000€). Vist que per l’adquisició del projecte de
l’aplicació Ciutadania existeix al pressupost del 2022 partida de despesa definida
per tal efecte (511/91202/22799-Comunicació corporativa)

Vist l’informe del Cap de servei Manteniment, Espai públic i Transició Energètica en el
que s’informa de la intenció durat l’ exercici del 2022, de realitzar algunes actuacions
no previstes o per les que no es disposa de crèdit suficient, i per les que es possible l’
incorporació de crèdit per al seu finançament a través dels romanents de tresoreria per
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a despeses generals.
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Atès que el detall d’aquestes actuacions són:
CONCEPTE
Contractació de jurista per a la millora dels processos
relacionats amb Activitats i Medi ambient.
Ampliació de partida per a la realització d’actuacions a
l’espai públic (voreres)
Adquisició de camió amb grua per a la Brigada municipal.
Adequació i millora de parcs municipals.
TOTAL

Import
12.300,00€
100.000,00€
60.000,00€
70.000,00€
242.300,00€

Vist l’informe del Servei d’ Esports de data 14 de juliol en el que es posa de manifest la
necessitat de millorar, adequar i renovar les diverses instal·lacions esportives
municipals (com per exemple equips de so, marcadors, banquetes, paviments,
vinilació de vidres, elements de separació, elements de seguretat i equips de
manteniment de piscines…)
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 del les inversions
proposades.

Atès que dites despeses no poden demorar-ne fins l’exercici següent i que seran
totalment executades enguany.
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 suplement, segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Concepte d’ingrés

Nom del projecte

217/93100/87000

Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
132.300,00€

Suplement de crèdit
Partida de despeses
514/92000/22799

Import
Actuacions en actes institucionals (75è aniversari
Policia Local)

514/92201/22606 Material institucional (75è aniversari Policia Local)

3.707,44 €

5.192,38 €

511/91202/ 22601 Merchandising (75è aniversari Policia Local)

740,68 €

514/92200/22799 Càtering actes institucionals (75è aniversari P.Local)

1.359,50 €

151/17000/22604 Assessoria jurídica Medi Ambient

12.300,00€

511/91202/22799 Comunicació corporativa
121/45002/63200/221134 Pla de voreres – pacificació viària
TOTAL

9.000,00€
100.000,00€
132.300.00€

SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons el detall
següent:
FINANÇAMENT
Romanents de Tresoreria per despeses general (RTDG)
Concepte d’ingrés

Nom del projecte

217/93100/87000

Romanent Tresoreria per despeses generals

Import
180.000,00€

Crèdit Extraordinari
Partida de despeses

Import

431/34216/63900/221411

Inversions Equipaments Instal·lacions esportives

50.000,00€

121/92000/63400/221138

Adquisició de camió amb grua per a la Brigada
municipal.

60.000,00€

131/17100/62300/221139

Adequació i millora de parcs municipals

70.000,00€

TOTAL per alta de crèdits

180.000,00€

TERCER.- Modificar l’Annex d’Inversions de l’exercici 2022 dels projectes relacionats a
continuació, quedant de la següent manera :
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PROJECTE 221134 Reposició pla de voreres - pacificació viària
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Concepte d’ingressos
217/01100/91300/221134
217/93100/87000
TOTAL
Partida de despeses
121/45002/63200/221134

Operacions a llarg termini
Romanent Tresoreria per despeses generals

Reposició pla de voreres - pacificació viària

Import
100.000,00 €
100.000,00 €
200.000.00 €
Import
200.000,00 €

PROJECTE 221139 - Adequació i millora de parcs municipals
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses
131/17100/62300/221139

Romanent Tresoreria per despeses generals
Adequació i millora de parcs municipals

Import
70.000,00 €
Import
70.000,00 €

PROJECTE 221411 - Inversions Equipaments Instal·lacions esportives
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses
431/34216/63900/221411

Romanent Tresoreria per despeses generals
Inversions
esportives

Equipaments

Instal·lacions

Import
50.000,00 €
Import
50.000,00 €

PROJECTE 221138 - Adquisició de camió amb grua per a la Brigada municipal.
Concepte d’ingressos
217/93100/87000
Partida de despeses
121/92000/63400/221138

Romanent Tresoreria per despeses generals
Adquisició de camió amb grua per a la
Brigada municipal

Import
60.000,00 €
Import
60.000,00 €

QUART.- Sotmetre la modificació de crèdit per suplement 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.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i
Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
14/07/2022

