
@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

Dimecres, 22 de juny de 2016 - Número 119 

Administració Local 

2016-04893 
Ajuntament de Calafell 

ANUNCI 

Diputacíó Tarragona 

L:expedient de modificació de crédits núm. 1/2016 de l'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL mitjangant crédit 
extraordinari finangat amb baixes, dins el Pressupost Municipal vigent, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 2 de maig de 2016, i exposat al públic a la lntervenció d'aquest Ajuntament durant el termini 
reglamentari de quinze dies hábils, previ anunci publicat al Butlletí Oficial de la Provincia núm. 93 corresponent al dia 
17 de maig de 2016, ha quedat definitivament aprovat perqué no s'hi han presenta! reclamacions ni suggeriments. 

El Pressupost definitiu, introdu"fdes les modificacions resultants de I' expedient de modificació de crédits núm. 1/2016 
de l'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL i de conformitat amb alió que disposa l'art. 177.2 en relació amb el 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, queda resumí! per capítols de la forma següent: 

INGRESSOS EUROS 

Capitol 1 Impostas directes 0,00 

Capitol 2 Impostas indirectes 0,00 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 92.006,00 

Capítol 4 T ransferéncies corrents 0,00 

Capítol 5 lngressos patrimonials 225.199,50 
Quotes Urbanització 0,00 

Capítol 6 Alienació d'inversions reals 0,00 

Capital 7 Transferéncies de capital 0,00 

Capi!ol 8 Actius financers 0,00 

Capitol 9 Passius financers 0,00 

Total 317.205,50 
DESPESES 

Capítol 1 Despeses de personal 237.217,18 

Capítol 2 Compra de béns corrents i serveis 73.206,32 

Capítol 3 Despases financeres 276,00 

Capítol 4 Transferéncies corrents 2.000,00 

Capítol 5 Fans de contingéncia 0,00 

Capítol 6 lnversions reals 4.506,00 

Capitol 7 Transferéncies de capital 0,00 

Capitol 8 Actius financers 0,00 

Capitol 9 Passius financers 0,00 

Total 317.205,50 

Calafell, 13 de juny de 2016. 
El tinent-alcalde, Adriá lgnasi Seras Viola. 

https:l/www.dipta.cal/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 





@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

Dimarts, 17 de maig de 2016 - Número 93 

Administració Local 

2016-03656 
Ajuntament de Calafell 

Edicte 

Diputació Tarragona 

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2016, l'expedient de modificació 
de crédits número 1/2016 de l'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL de crédit extraordinari finanºat amb 
baixes en el Pressupost Municipal vigent, s'exposa al pública la lntervenció d'aquest Ajuntament, per quinze dies 
hábils, a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlleti Oficial de la Provincia, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, de conformitat amb alló que disposen 
els articles 169 i 177.2 del Reial Decret kegislatiu 2/2004, de 5 de marº, pel que s'aprova el text refós de la Uei 
reguladora de les hisendes locals. 

Calafell, 4 de maig de 2016. 
El tinent-alcalde, Adriá lgnasi Seras Viola. 

https://www.dipta.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 
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'<ij)> Ajuntarnent de Calafell 
Área de Serveis lnterns 

PPR2016/1453 
VMA 

RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE L'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 

DECRET NÚM. 2016/23 

Fets 

Les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen 
consignació pressupostaria, o l'existent és insuficient o no ampliable, necessiten tramitar 
l'expedient de credit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s'ha de 
financ;ar d'acord amb alguna de les possibilitats previstes a l'article 177 ap.4 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar<;, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 

Fonaments de dret 

1. Article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar<;, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.

2. Article 37 del Reial Decret 500/90, de d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del Títol sise de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
materia de pressupostos.

3. En ús de les factultats que m'atorga l'art 10.2 deis Estatuts de l'Organisme Autónom
Municipal Fundació Castel! de Calafell

Resolució:

Per tant resale: 

1. Iniciar l'expedient 1/2016 de l'OAM Fundació Castel! de Calafell de credit extraordinari
financ;at amb baixes d'acord amb l'article 177 del TRLRHL i l'article 37 de RD 500/1990.

2. Sol-licitar a la lntervenció municipal informe sobre la legalitat de la modificació de credit
que ha dictaminar el Consell Rector de l'OAM Fundació Castel! de Calafell i posteriorment
elevar al Ple perque l'aprovi.

Calafell, 31 de mar  de 2016 

La\secretaria acctal., 
\ 1 

\.\ 
\..

\ ·  ·   .•. , .. · - : : - "   
Agueda Subirana Alvarez 

Pla,a de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Ext. 384 Area de Serveis Econümics 
Ext. 381 Departament d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 

intervencio@calafell.org 
tresoreria@calaf el 1. org 
wwwcalafell.org 





Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental de l'Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter ordinari del/de la Ple de l'Ajuntament celebrada el dia 
2 de maig de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

VMA/PRP1535/2016 

ldentificació de l'expedient 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2016 CRtDIT EXTRAORDINARI FINANCAT AMB BAIXES OAM 
CASTELL DE CALAFELL 

Vist la resolució del President de l'Oam Fundació Castell de Calafell núm. 23/2016, data 31 
de mar  de 2016, pel que s'acorda la iniciació de l'expedient 1/2016 de modificació del 
pressupost de despeses mitjan ant credit extraordinari finan at amb baixes, d'acord amb la 
proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient, així com els informes obrants en 
l'expedient. 

Vist !'informe 245/2016 de la interventora acctal. 

Confeccionat el corresponent expedient de credit extraordinari finan at amb baixes, 
degudament informat perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 

D'acord amb l'article 27 deis estatuts de l'OAM correspon al ple de l'Ajuntament l'aprovació 
de les modificacions pressupostaries. 

La Comissió Informativa de Serveis Económics I Urbanístics amb el vot a favor deis membres 
del PSC, PP, UAM, C'S, ERC i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 1 les 
abstencions deis membres de CIU I la CUP, propasa al Ple: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjan ant credit extraordinari finan at amb baixes, per un import de 6.195,22 €, 
de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient. 

SEGON- Elevar la proposta d' aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

(deliberació) 

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 19 vots a favor: 5 
deis membres del PSC, 2 deis membres del PPC, 2 deis membres d'UAM, 6 deis membres de 
CIU, 2 deis membres d'ERC, 1 del membre de C'S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto 
Calahorra, i 2 abstencions deis membres de la CUP, acorda: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjan ant credit extraordinari finan at amb baixes, per un import de 6.195,22 €, 
de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient. 

Placa de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



SEGON- Elevar la proposta d'aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

ANNEX 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 
CRÉDIT EXTRAORDINARI 
Musertzació contraria de 

F01 3360 6270000 30 pescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22, 
TOTAL 0 , 0 0 €  6.195,22 € 6.195,22 € 

Vista la conformitat manifestada perla unitat administrativa gestora de la despesa, 
l'expedient contemplaría la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb crédits en baixa: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 

F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 < 
TOTAL 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 € 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de I' acta. 

Calafell, 3 maig de 2016

Vist i plau 
L'Alcalde 



> Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

VMA 
PRP1535/2016 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2016 CRtDIT EXTRAORDINARI FINANc;AT AMB BAJXES OAM 
CASTELL DE CALAFELL 

Vist la resolució del President de l'Oam Fundació Caste\l de Calafe\l núm. 23/2016, data 31 de 
mar<; de 2016, pel que s'acorda la iniciació de l'expedient 1/2016 de modificació del pressupost de 
despeses mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, d'acord amb la proposta detallada 
de modificació que s'uneix a l'expedient, aixf com e\s informes obrants en l'expedient. 

Vist \'informe 245/2016 de la interventora aceta\. 

Confeccionat el corresponent expedient de credit extraordinari financ;at amb baixes, degudament 
informat perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 

D'acord amb l'article 27 deis estatuts de \'OAM correspon al ple de l'Ajuntament l'aprovació de les 
modificacions pressupostáries. 

El Conse\l Rector de l'OAM Fundació Castel! de Calafell de conformitat amb la proposta 
presentada 1 per unanimitat propasa a la Comissió Informativa de Serveis Económics 1 Urbanístics: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de pressupost 
mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 6.195,22 €, de conformitat 
ambla proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient. 

SEGON- Elevar la proposta d'aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

La Comissió Informativa de Serveis Económics 1 Urbanístics amb el vot a favor deis membres del 
PSC, PP, UAM, C'S, ERC i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, 1 les abstencions deis 
membres de CJU I la CUP, propasa al Ple: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de pressupost 
mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 6.195,22 €, de conformitat 
ambla proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient. 

SEGON- Elevar la proposta d' aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

Pla<;a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



ANNEX 

C onsignació de des peses amb crédits en alta: 

CONSIGNACI PROPOSTA CONSIGNACI 
ó ó 

APLICA CIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 
Ore Proe-, Econom. 

CRÉDIT EXTRAORDINARI 
FO! 3360 6270000 30 Musei'tzació confraria de oescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 

TOTAL 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 1 'expedient contemplaria la 
minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb crédits en baixa: 

PROPOSTA 
CONSIGNACI PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

Al'LIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DEBAIXA DEFINITIVA 
Org Prog. Econom. 

FO! 3360 6010000 30 Anarca ment Oest 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00€ 
TOTAL 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00€ 

<'/;' 
Adrjflgnasi Seras Viola 

Calafell, 21 d'abril de 2016 

11 
. 



Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

VMA 
PRP1 535/2016 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 1/2016 CREDIT EXTRAORDINARI FINANCAT AMB 
BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELL 

Vist la resolució del President de l'Oam Fundació Castel! de Calafell núm. 23/2016, data 
31 de mar<; de 2016, pel que s'acorda la iniciació de l'expedient 1/2016 de modificació del 
pressupost de despeses mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, d'acord amb 
la proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient, aixf com els informes 
obrants en l'expedient. 

Vist !'informe 245/2016 de la interventora acctal. 

Confeccionat el corresponent expedient de credit extraordinari financ;at amb baixes, 
degudament informat perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 

D'acord amb l'article 27 deis estatuts de l'OAM correspon al ple de l'Ajuntament 
l'aprovació de les modificacions pressupostaries. 

El president de l'OAM propasa al Consell Rector l'adopció del següent acord: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 
6. 195,22 €, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix a
l'expedient.

SEGON- Elevar la proposta d' aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

El Consell Rector de l'OAM Fundació Castel! de Calafell amb els vots a favor deis membres 
de CIU, PPC, C'S, UAM, PSC i Amiés del patrimoni, i l'abstenció de la CUP propasa a la 
Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanístics: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 
6. 195,22 €, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix a
l'expedient.

SEGON- Elevar la proposta d'aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

Plac;a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



ANNEX 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 
CREDIT EXTRAORDINARI 
MuseYtzació confraria de 

F01 3360 6270000 30 pescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 
TOTAL 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 
l'expedient contemplaría la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb crédits en baixa: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLIC.PRESSUP. NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 

F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00€ 
TOTAL 6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 € 

Ramon Fer · Solé 

Calafell, 18 d'abril de 2016 



i A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l  
Área de Serveis lnterns 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ NÚM. 0245/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Órgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adrec;a: president de la corporació 

1.2. Caracter: preceptiu 

1.3. Títol: modificació de crédits del pressupost de despeses mitjanc;ant crédit extraordinari financ;at 
amb baixes. 

1.4. Número: 1/2016 

1.5. Referéncia: Oam Fundació Castell de Calafell 

2. ANTECEDENTS

2.1. Pel Decret del President de l'Oam Fundació Castell de Calafell 23/2016 de data 31/03/2016 
s'ha incoat l'expedient per modificar el crédit mitjanc;ant crédit extraordinari financ;at amb baixes 
per un import de 6.195,22 €. 

2.2. El regidor de Serveis Econ6mics i Urbanístics, en data 1/04/2016 ha proposat les aplicacions i 
els imports de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l'exercici 
següent, per les quals no existeix crédit pressupostari que són les següents: 

. . ; .... 
·.· 

... .. 

.•..• APLICACló ..... . · . . . .  <·:::,,.::·": .. :--·: '.,_ ,,,, 
,', ,'_, 

DESC:RÍPCIÓ ; . · · .. 
· .·.·.·•CREpJT�f; SUPLEMEtifJ)E' / (�ÉIÍIT '. 

CRÉDIT FINAL INICIALS ·•"· . •  CRÉDIL .··. · EXTRAQRDINARI. 
F01/3360/6270000 30 Musenzació contraria de pescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 
TOTAL 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 

2.3. Aquestes despeses es financ;aran mitjanc;ant baixes del crédits d'aplicacions de despeses del 
pressupost vigent de la corporació , d'acord amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Detall del corresponent financ;ament: 

Baixes en aplicacions de despeses: 

DESCRIP(:rÓ 
F01/3360/6010000 30 Aparcament oest 

TOTAL 

3. FONAMENTS DE DRET 

· CONSJCiNACló PROPOSTADE. \:0.l'l?!iif'lACIÓ 
INICIAL BAIXI\ . .  DEFINITIVA 
6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 € 
6.195,22 € 6.195,22 € 0,00 € 

3.1. La normativa jurídica esta recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), i als articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990. 

Placa de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Ext. 384 Area de Serveis Econümics 
Ext. 381 Departament d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 
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3.2. El regidor de serveis Economics i Urbanístics, en la seva proposta, justifica que s'han de 
realitzar despeses que no es poden ajornar fins a l'exercici següent i que en el pressupost de la 
corporació no hi ha crédit i/o és insuficient o no ampliable, per la qua! cosa s'ha de tramitar 
l'expedient de concessió de credit extraordinari. 

3.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostaria concreta que s'ha d'incrementar i el 
mitjá o recurs que ha de financ;ar l'augment proposat. 

3.4. El financ;ament del credit extraordinari es pot fer a cárrec del romanent líquid de tresoreria, 
amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjanc;ant anul·lacions o baixes de credits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin redu'ibles sense pertorbació del respectiu 
servei. Excepcionalment, amb operacions de credit ambles limitacions que estableix l'article 177.5 
del TRLRHL. 

3.5. L'aprovació d'aquest expedientes competéncia del Ple de la corporació i hi són d'aplicació les 
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l'article 169 del TRLRHL. 

3.6. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crédit en trámit, es presenta anivellat i 
formalment equilibra!. 

4. CONCLUSIÓ

S'ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de crédit i s'informa 
favorablement sobre l'expedient de modificació de crédit; el financ;ament proposat es pot utilitzar 
peral crédit extraordinari del pressupost de la corporació, amb un import total de 6.195,22€. 

Cala/el!, 1 d'abril de 2016 

Mireia Ayats Escarré 

r 



 Ajuntament de Calafell
Area de Serveis lnterns 

MEMÓRIA PROPOSTA DE CRtDIT EXTRAORDINARI FINAN<:;AT AMB BAIXES EXP. 1/2016 
MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'OAM FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL 

Davant de les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, la consignació 
pressupostaria existent és insuficient o no ampliable, d'acord amb el que disposa l'art. 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals i els 
articles 8é i 11 é de les Bases d'execució del pressupost definitiu. 

Vista la proposta efectuada per l'unitat administrativa gestora i d'acord amb l'article 11 é en la seva 
totalitat de les Bases d'execució, propaso: 

Consignació de despeses amb crédits en alta: 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 
CRÉDIT EXTRAORDINARI 
Musertzació contraria de 

F01 3360 6270000 30 pescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 
TOTAL 0,00 € 6.195,22 € 6.195,22 • 

Vista la conformitat manifestada perla unitat administrativa gestora de la despesa, l'expedient 
contemplaría la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb crédits en baixa: 

APLIC.PRESSUP. NOM 
Org Prog. Econom. 

F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 
TOTAL 

. . .  (;alafell, 1 d'abril de 2016 

Viola 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

6.195,22 € 6.195,22 € 0,00€ 
6.195,22 € 6.195,22 € º·ºº

Placa de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Ext. 384 Area de Serveis Económics 
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Fax 977 69 91 13 
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Ajuntament de Calafell 
Area de Serveis lnterns 

VMA 
PRP1535/2016 

PROPOSTA EXPEDIENT NÜM. 1/2016 CREDIT EXTRAORDINARI FINAN(AT AMB 
BAIXES OAM CASTELL DE CALAFELL 

Vist la resolució del President de l'Oam Fundació Castell de Calafell núm. 23/2016, data 
31 de mar  de 2016, pel que s'acorda la iniciació de l'expedient 1/2016 de modificació del 
pressupost de despeses mitjan ant credit extraordinari finan at amb baixes, d'acord amb 
la proposta detallada de modificació que s'uneix a l'expedient, així com els informes 
obrants en l'expedient. 

Vist !'informe 245/2016 de la interventora acctal. 

Confeccionat el corresponent expedient de credit extraordinari finan at amb baixes, 
degudament informat perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament. 

D'acord amb l'article 27 deis estatuts de l'OAM correspon al ple de l'Ajuntament 
l'aprovació de les modificacions pressupostaries. 

El president de l'OAM propasa al Consell Rector l'adopció del següent acord: 

PRIMER- Propasar l'aprovació de l'esmentat expedient núm. 1/2016 de modificació de 
pressupost mitjan ant credit extraordinari finan at amb baixes, per un import de 
6.195,22 €, de conformitat amb la proposta detallada de modificació que s'uneix a 
l'expedient. 

SEGON- Elevar la proposta d' aprovació a Comissió Informativa i al Ple de la Corporació. 

Calafell, 8 d'abril de 2016 
Signat: RAMÓN FERRÉ SOLÉ 

PRESIDENT DE L ' O AM - -

Pla,a de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Ext. 384 Area de Serveis Económics 
Ex\. 381 Departament d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 

lntervencio@calafell.org 
tresoreria@calafell.org 
www.calafell.org 



ANNEX 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. 
CRÉDIT EXTRAORDINARI 
Musertzació contraria de 

F01 3360 6270000 30 pescadors 0,00€ 6.195,22 € 6.195,22 € 
TOTAL 0 , 0 0 €  6.195,22 € 6.195,22 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, 
l'expedient contemplaría la minoració de les partides que tot seguit es detallaran. 

Consignació de despeses amb credits en baixa: 

APLIC.PRESSUP. 

Org Prog. Econom. 

F01 3360 6010000 30 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA 
NOM ACTUAL DE BAIXA 

Aparcament Oest 6.195,22 € 6.195,22 € 
TOTAL 6.195,22 € 6.195,22 € 

Calafell, 8 d'abril de 2016 
Signat: RAMÓN FERRÉ SOLÉ

PRESIDENT DE 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

0,00€ 
0,00 € 



 Ajuntament de Calafell
Alcaldía 

PROPOSTA DE CREDIT EXTRAORDINARI FINANCIATS AMB BAIXA A PARTIDES 
PERTANYENTS A L'AREA DE DESPESA 3, PRODUCCIÓ DE BÉNS PÓBLICS DE 
CARACTER PREFERENT 

D'acord amb el contingut de l'article 11 de les Bases d'execució del Pressupost, dono la 
meva conformitat a la reducció de consignació - transferencia negativa- de les partides 
que gestiono i que tot seguit es relacionen: 

Consignació de despesa amb credit en baixa: 

PARTIDA NOM CONSIGNACIÓ PROPOSTA PROPOSTA 
ACTUAL DE BAIXA CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
F01 3360 6010000 30 Aparcament Oest 6. 195,22 € 6. 195,22 € 0,00 € 

Al mateix temps i d'acord amb el contingut de l'article 11 de les Bases d'execució del 
Pressupost, sol·licito la creació i la dotació económica de la partida que tot seguit es 
relaciona: 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

PARTIDA NOM 

F01 3360 6270000 Muse'i'tzació 
Contraria de 

Pescadors 

Calafell, 16 de mar  de 2016 

Josep Pou 

t l  A 
¡· 

i 
¡ 

Tecnic de  Patrimoni Historic 

CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

0,00€ 

Pla<;a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 

PROPOSTA PROPOSTA 
D'ALTA CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
6. 195,22 € 6. 195,22 €

Conforme :
...1--

- - - -

Ramon Ferré Solé 
alcaldia@calafell.org 
www.calafell.cat 

Tel. 977 69 90 09 ext. 371 
Fax 977 69 91 57 





Ajuntament de Calafell 
Regidoria de Cultura 

Josep Pou, tecnic de Patrimoni Historie, en relació a la modificació de credit de la Fundació 
Castell de Calafell -Organisme Autonom Municipal, 

INFORMO: 

Credits de baixa 

Existeixen despeses vinculades a la Confraria de Pescadors que han anat sorgint en el 
moment d'implementar la nova museografía i que no estaven previstos en el projecte 
inicial. Corresponen a actuacions que són necessaries per adaptar l'edifici a la seva funció 
de Centre d'lnterpretació del Calafell Pescador i que cal efectuar amb carrec al pressupost 
actual perque no poden ajornar-se fins a l'exercici següent, i per a les quals tampoc 
existeix la partida adequada dotada amb saldo suficient. 

L'aplicació pressupostaria de les despeses, per tant, no s'han previst en el pressupost. 

Cal crear una partida relativa a la Confraria de Pescadors tenint en compte que aquest 
tramit no suposa un increment en l'import sinó simplement la creació de la partida 
adequada. 

En aquest sentit, cal eliminar del pressupost la partida següent 

FOJ 3360 6010000 30 AparcamentOest dotada amb 6.195,22 euros 

Credits d' alta 

Per altra banda, caldra crear en el pressupost la partida nominativa Confraria de 
Pescadors i dotar-la amb la totalitat del saldo de la partida donada de baixa per atendre 
les despeses aplicables en ella. 

Calafell, 16 mar<; de 2016 
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Tecnic de Patrimoni 
Historic Josep Pou Valles 

Cal Bolavá 
Av. Generalitat, 1 
43820 CALAFELL 
Tel. 977 69 90 09 ext.470 
Fax 977 69 57 31 

cultura@calafell.org 
www.calafell.org 




