
MEMÒRIA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT EXP. 39/2015 MODIFICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES DE L’AJUNTAMENT 

Davant de les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, la consignació 
pressupostària existent és insuficient o no ampliable, i veient que hi ha aplicació pressupostària de 
la mateixa àrea de despesa que poden minorar-se, d’acord amb el que disposa l’art. 179 i 180 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals i els 
articles 8è i 13è de les Bases d’execució del pressupost definitiu. 

Vista la proposta efectuada per l’ unitat administrativa gestora i d’acord amb l’article 8è en la seva 
totalitat de les Bases d’execució, proposo:  

Consignació de despeses amb crèdits en alta: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

NOM ACTUAL D’ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Ecòn. 
131 1320 2302000 Dietes 2.068,80 € 79,69 € 2.148,49 € 
131 1320 2312000 Locomoció 2.068,80 € 42,20 € 2.111,00 € 
132 1320 2269900 Despeses diverses 5.000,00 € 965,17 € 5.965,17 € 

TOTAL 9.137,60 € 1.087,06 € 10.224,66 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l’expedient 
contemplaria la minoració de l’aplicació pressupostària que tot seguit es detallarà. 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Ecòn. 
131 1300 2160000 Manteniment i serveis externs 5.000,00 € 1.087,06 € 3.912,94 € 

TOTAL 5.000,00 € 1.087,06 € 3.912,94 € 

Calafell, 2 de novembre de 2015 

Adrià Ignasi Seras Viola  
Regidor de Serveis Econòmics i Urbanístics 



 
 
INFORME D’INTERVENCIÓ NÚM. 1168/2015 
 
ANTECEDENTS  
 
1. Per decret del regidor de Serveis Interns núm. 2015/3735 de data 2 de novembre de 
2015, s’ha instat la incoació de l’expedient núm. 39/2015 MODIFICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES DE L'AJUNTAMENT per efectuar transferències de crèdit dins del 
pressupost definitiu d’aquesta corporació. 

2. El regidor de l’àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics, en data 2 de novembre de 2015, 
ha proposat les aplicacions pressupostàries i els imports que s’han de modificar. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Les transferències proposades afecten a la mateixa àrea de despesa i no afecten als 
crèdits ampliables, ni als crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Es compleix l’article 41 del Reial Decret 500/1990. 
 
3. Les aplicacions pressupostàries que es proposa minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, 
com a resultat de transferències anteriors.  

4. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les aplicacions pressupostàries que es 
proposen minorar, que impedeixi aquesta modificació. 
 
5. D’acord amb l’article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals han de 
regular, en les bases d’execució del pressupost el règim de transferències i, establir, en 
cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. 
 
6. D’acord amb l’article 10 è de les Bases d’execució, les modificacions per transferència 
de crèdit del mateixa àrea de despesa, seran competència de l’alcalde o òrgan en qui 
delegui i seran executives des de la seva aprovació. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En conseqüència, informo favorablement les transferències entre aplicació pressupostària  
per complir amb els requisits legals exigibles. 
 
Calafell, 2 de novembre de 2015 
 
La interventora acctal. 
 
 
 
Mireia Ayats i Escarré 
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