
@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Diputació Tarragona 

Dimarts, 21 de juny de 2016 - Número 118 

Administració Local 

2016-04867 
Ajuntament de Calafell 

ANUNCI 

L:expedient de modificació de crédits núm. 10/2016 mitjançant crédit extraordinari finançat 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 pública la lntervenció d'aques!Ajuntament duran! el termini reglamentari de quinze dies hábils, 
preví anunci publica! al Butlleti Oficial de la Provincia núm. 92 corresponent al día 13 de maig de 2016, ha queda! 
definitivament aprovat perqué no s'hi han presentat reclamacions ni suggeriments. 

El Pressupost definitiu, introdu"¡"des les modificacions resultants de l'expedient de modificació de crédits núm. 
10/2016 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 mar9, queda resumí! per capítols de la forma següent: 

INGRESSOS 1 EUROS 
Capítol 1 Impostas directes 23.826.579,88 
Capítol 2 Impostas indirectes 475.597,76 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 6.324.320,39 
Capftol 4 Transferéncies corrents 6.380.953,24 
Capitol 5 lngressos patrimonials 392.206,00 

Quotes Urbanització 0,00 
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 0,00 
Capítol 7 Transferéncies de capital 3.125.109,69 
Capítol 8 Actius financers 140.000,00 
Capítol 9 Passlus financers 3.887.078, 77 

Total 44.551.845,73 

DESPESES 
Capitol 1 Despases de personal 12.971.027,75 
Capítol 2 Compra de béns corrents i serveis 16.353.058,36 
Capítol3 Despeses financeres 704.298,26 
Capítol 4 Transferéncies corrents 1.381.009,37 
Capítol 5 Fans de contingéncia 165.000,00 
Capítol 6 lnversions reals 7.329.348,21 
Capítol 7 Transferéncies de capital 91.843,08 
Capítol 8 Actius financers 140.000,00 
Capítol 9 Passius financers 5.416.260, 70 

Total 44.551.845,73 

Calafell, 10 de juny de 2016. 
El tinent-alcalde, Adriá lgnasi Seras Viola. 

https://www.dipta.caUebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 
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@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

Divendres, 13 de maig de 2016 - Número 92 

Administració Local 

2016-03617 
Ajuntament de Calafell 

Edicte 

DiputacióTarragona 

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2016, l'expedient de modificació 
de crédits número 9/2016 de suplement de crédit finanvat amb baixes en el Pressupost Municipal vigent, s'exposa 
al públic a la lntervenció d'aquest Ajuntament, per quinze dies hábils, a partir del següent al de la publicació 
d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Provincia, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple, de conformitat amb allá que disposen els articles 169 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de marv, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

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

https:!/www.dipta.caUebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 ....
>.
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Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

A g ueda 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/PRP2016/1774 
ldentificació de l'expedient 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 9/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE 
L'AJUNTAMENT DE SUPLEMENT DE CREDIT FINANCAT AMB BAIXES 

Fets 

1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no
poden demorar-se fins l'exercici del 2017, i no sent suficient el credit consignat al 
Pressupost Municipal, el tinent d'alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d'un expedient de suplement de credit finan at amb baixes a fi i efecte d'habilitar
el credit pressupostari necessari per fer front a les despeses esmentades.

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

Proposta d'acord 

La Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanístics amb el vota favor deis 
membres del PSC, PPC, es, ERC, UAM i del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra,
i l'abstenció deis membres de CIU i la CUP, propasa al Ple: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 9/2016 de modificació del pressupost mitjan ant
suplement de credit finan at amb baixes, per un import de 2.000,00 € de conformitat
amb la proposta detallada de modificació que s'uneix com annex l. 

2. De conformitat amb l'article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar .
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
9/2016 s'exposara al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies
habils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple, i es considerara aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposara del termini d'un mes, comptat des
de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les.

No obstant i aixó, la Corporació Municipal del Ple, amb el seu superior criteri, adoptara el 
que cregui més adient. 

(deliberació) 

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 13 vots a favor: 
5 deis membres del PSC, 2 deis membres del PPC, 2 deis membres de l'UAM, 2 deis
membres d'ERC, 1 del membre de es i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto
Calahorra, i 8 abstencions: 6 deis membres de CIU i 2 deis membres de la CUP1 acorda: 

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



1. Aprovar l'esmentat expedient 9/2016 de modificació del pressupost mitjan ant
suplement de credit finan at amb baixes, per un import de 2.000,00 € de conformitat
amb la proposta detallada de modificació que s'uneix com annex l. 

2. De conformitat amb l'article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar ,
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
9/2016 s'exposara al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies
habils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant
el Ple, i es considerara aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin
presentat reclamacions, en cas contrari, el Ple disposara del termini d'un mes, comptat des
de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les.

ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 9/2016 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp 
SUPLEMENT DE CREDIT 

( 0 4  3411 2279908 01 Contracte servei esports 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 
TOTAL 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 

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: 

PROPOSTA 

APLICACIÓ PRESS. CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp. 

C04 3412 4800033 01 Subvenció Rosario Inés 4.000,00€ 2.000,00 € 2.000,00€ 
TOTAL 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, ambla salvetat del text definitiu de !'acta. 

Calafell, 3 de maig de 2016 

Vist i plau 
L'alcalde

·-----Ram - Ferré Solé ' 
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Ajuntament de Calafell 
Area de Serveis lnterns 

VMA 
PRP2016/1731 

DECRET DEL REGIDOR SR. ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

DECRET NÚM. 2016/992 

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 suplement de credit, amb subjecció a les disposicions vigents, que s'ha de 
finan 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. Vistes les atribucions que em són conferides per Decret d'Alcaldia 2669/2015 de data
22 de juny de 2015.

Resolució: 

Per tant resolc: 

1. Iniciar l'expedient núm. 9/2016 de suplement de credit finan 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 la Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanístics i
posteriorment elevar al Ple per a la seva aprovació.

Calafell, 14 d'abril de 2016 

Adria Seras Viola 

Tinent d' Alcalde 

Secretaria acctal., 

1 
"'--.,¡ 

-Agúeda.f ubiranáAlvarez

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

intervencio@calaf ell. org 
tresoreria@calaf el 1. org 
www.calafell.org 
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 A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l  
Area de Serveis lnterns 

VMA 
PRP2016/177 4 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 9/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
DE SUPLEMENT DE CREDIT FINAN<;:AT AMB BAIXES 

Fets 

1. Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no poden
demorar-se fins l'exercici del 2017, i no sent suficient el credit consigna! al Pressupost Municipal, el 
tinent d'alcalde que subscriu ha considera! convenient ordenar la incoació d'un expedient de 
suplement de credit finan,;at amb baixes a fi i efecte d'habilitar el credit pressupostari necessari per
fer front a les despeses esmentades.

2. Confecciona! el corresponent expedient de suplement de credit finan,;at amb baixes,
degudament informal perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Proposta d'acord 

Per tot el que s'ha exposat el regidor de Serveis Economics i Urbanístics propasa a la Comissió 
Informativa el següent: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 9/2016 de modificació del pressupost mitjan,;ant suplement de 
credit finan,;at amb baixes, per un import de 2.000,00 € de conformitat amb la proposta detallada
de modificació que s'uneix com annex l. 

2. De conformitat amb l'article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar,;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 9/2016 s'exposará al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, per quinze dies hábils, duran\ els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerará aprovat
definitivament si duran\ el termini esmentat no s'haguessin presenta\ reclamacions, en cas contrari,
el Ple disposará del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública
per resoldre-les.

No obstant i aixo, la Corporació Municipal del Ple, amb el seu superior criteri, adoptará el que 
cregui més adient. 

Calafell, 15 d'abril de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBAN[STICS 
Signat: DRIA IGNASI SERAS VIOLA 

-  -
=

- -

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

intervencio@calafell.org 
tresoreria@ca\af ell .org 
www.calafell.org 



ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 9/2016 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp 
SUPLEMENT DE CRÉDIT 

C04 3411 2279908 01 Contracte servei esports 28.000,00€ 2.000,00 € 30.000,00 € 
TOTAL 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00, 

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: 

APLICACIÓ PRESS. 

Org Prog. Econom. Sp. 

C04 3412 4800033 01 

CONSIGNACIÓ 
NOM ACTUAL 

Subvenció Rosario Inés 4.000,00 € 
TOTAL 4.000,00 € 

Calafell, 15 d'abril de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBANISTICS 

at: ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

PROPOSTA 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
DE BAIXA DEFINITIVA 

2 000,00 € 2.000,00 € 
2.000,00 € 2.000,00 € 
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 A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l  
Area de Serveis lnterns 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ NÚM. 0298/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

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

1.2. Carácter: preceptiu 

1.3. Títol: modificació de credits del pressupost de despeses mitjanc;ant suplement de credit 
financ;at amb baixes. 

1.4. Número: 9/2016 

1.5. Referencia: Ajuntament de Calafell 

2. ANTECEDENTS

2.1. Pel Decret del Regidor de Serveis Económics i Urbanístics 992/2016 de data 14/04/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el credit mitjanc;ant suplement de credit financ;at amb baixes per un 
import de 2.000,00 €. 

2.2. El regidor de Serveis Económics i Urbanístics, en data 15/04/2016 ha proposat les aplicacions i 
els imports de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l'exercici 
següent, perles quals no existeix credit pressupostari que són les següents: 

· . . . .  · . · . · . ... 1 CRtDITS · · Sl)PLEflllENTDE CRÉD!T . .. . . .  
APIJ(ACIÓ ,! ·. DESCRIPCÍÓ 

.. 
. INICJALS ··· ·.· . . · . .·. ·. (RÉDIT EXTRAORDINARI CRÉDIT FINAL 

C04/3411/2279908 Contracte servei esports 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 
TOTAL 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 

2.3. Aquestes despeses es financ;aran mitjanc;ant baixes del credits 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: 

.· . 

APLICACIÓ · 
C04/3412/4800033 

DESCRIP(]Ó 
Subvenció Rosario Inés 

TOTAL 

3. FONAMENTS DE DRET 

CONSIGNACIÓ PROPOSTADE CONSIGNACIÓ 
. INICIAL BAIXA . DEFINITIVA .. 

4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

3.1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, 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. 

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

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



3.2. El regidor de serveis Econ6mics 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 credit i/o és insuficient o no ampliable, per la qual cosa s'ha de tramitar 
I' expedient de concessió de credit extraordinari. 

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

3.4. El financ;ament del credit extraordinari es pot fer a cárrec del romanen! líquid de tresoreria, 
amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corren! 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 amb les limitacions que estableix l'article 177.5 
del TRLRHL. 

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

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

4. CONCLUSIÓ

S'ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de credit i s'informa 
favorablement sobre l'expedient de modificació de credit; el financ;ament proposat es pot utilitzar 
peral suplement de credit del pressupost de la corporació, amb un import total de 2.000,00 €. 
Donat que la modificació no afecta a nivel! global només a nivel! intern, reiterar el contingut de 
!'informe d'intervenció 89/2016. 

Calafell, 15 d'abril de 2016 

L a i r í f e r � r a  aceta!. 

-
Mireia Ayats Escarré 



Ajuntament de Calafell

Area de Serveis lnterns 

MEMORIA PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CREDJT FINANC::AT AMB BAIXES EXP. 9/2016 
MODIFICACJONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 

Davant de les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, la consignació 
pressupostária existen\ 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 Sé i 11é de les Bases d'execucíó del pressupost definitiu. 

Vista la proposta efectuada per l'unitat administrativa gestora i d'acord amb l'article Sé 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. Sp 
SUPLEMENT DE CREDIT 

C04 3411 2279908 01 Contracte servei esports 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00€ 
TOTAL 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 € 

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: 

APLICACIÓ PRESS. 
NOM 

Org Prog. Econom. Sp. 

C04 3412 4800033 01 Subvenció Rosario Inés 
TOTAL 

' "  "º"d"' Seras Viola 
Reé¡idor de Serveis Economics i Urbanístics 

CONSIGNACIÓ PROPOSTA 
ACTUAL DE BAIXA 

4.000,00 € 2.000,00 € 
4.000,00 € 2.000,00 € 

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 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

2.000,00 € 
2.000,00 € 

intervencio@calafell.org 
tresoreria@calaf ell. org 
www.calafell.org 





Ajuntament  d e  Calafell  
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaría accidental de I' Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter extraordinari del Ple de l'Ajuntament celebrada el 
dia 23 de mar  de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

ldentificació de l'expedient 

Aprovació del conveni de patrocini entre l'Ajuntament de Calafell i l'esportista Rosario Inés 
Lizón. 

Fets 

1. L' Ajuntament de Calafell té, com un deis seus principals objectius, promoure la 
presencia activa del municipi en el mercal turístic i el fornen! de l'esport. Per la qua! 
cosa la Corporació té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el 
desenvolupament de l'esport municipal, el turisrne i promoure les activitats
encaminades a incrementar la demanda turística en el municipi, ja que aixo contribueix
a estimular l'economia municipal.

És per aixo que es vol afavorir l'esport, tant pels beneficis que comporta per la salut
com per l'interes turístic que comporta per si mateix, donada la inqüestionable
capacita! de donar a coneixer el municipi per tot el territori estatal.

2. La regidoria d'Esports valora de forma importan! la trajectoria de l'esportista Rosario
Inés al llarg de tot l'any i el projecte esportiu que manté en els últims anys obtenint molts
bon resultats en lotes les competicions nacionals i internacionals que participa i que a
continuació detallern: 

¡1::AMPIONAT DEL MON 
¡ /  

3 MEDALLES D'OR (1996, 1998 1 2008) 
1 MEDALLA DE BRONZE TIR (2004) 

I ! 
/ !  

( 
2 MEDALLES DE BRONZE (2009 i 2011) 
1 MEDALLA DE PLATA TIR (2009) 

1 MEDALLA D'OR (2014) i CAMPIONATS D'EUROPA 
1 MEDALLA DE PLATA (2001) 
1 MEDALLA DE PLATA TIR (2007) 

JOCS MUNDIALS NO OLIMPICS 1 MEDALLA DE BRONZE (1997) 
1 MEDALLA PLATA (2001) 

JOCS DE LA MEDITERRANEA 

CAMPIONATS D'ESPANYA 

2 MEDALLES DE PLATA (2009 i 2013) 

29 MEDALLES D'OR 
14 MEDALLES DE PLATA 
Des de els anys 1985 a 2014 

CAMPIONAT INTERNACIONAL FRAN(:A 1 MEDALLA D'OR (2015) 
Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
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MEDALLA "REAL ORDEN MERITO DEPORTIVO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES" (2009) 

3. Que la Sra. Rosario Inés ·és esportista de "Alto Nivel" nomenada pel Consejo Superior
de Deportes en data 12 de desembre de 2011 i els seus beneficis s'estenen fins el 24 de 
desembre de 2.016.

4. Que durant aquest any 2016 l'esportista Rosario Inés participara en les següents
competicions:

- Competicions Nacionals FEDERACION ESPAÑOLA DE PETANCA, individual i
tripleta.
- Competicions FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA. Liga nacional de 

Comunidades
- Competicions Campionat d'Europa. Fran,a

5. Que és voluntat de l'Ajuntament de Calafell donar suport als esportistes del munidpi
que són més rellevants en l'ambit catala, estatal i mundial, i que promocionin el nom de 
Calafell a !'exterior de forma significativa, a la vegada que la participació en aquests nivells 
territorials implica la promoció del municipi i de l'esport de la petanca. Tanmateix, aquest
suport ha de manifestar-se de manera que el nom de Calafell , llueixi amb for,a arreu on
la patrocinada participi.

6. La esportista Rosario Inés Lizón té, com un deis seus principals objectius, promoure la 
presencia activa del municipi en el mercat turístic i la promoció esportiva. És per aixo que
la regidoria d'esports té la voluntat de participar, potenciar i fomentar el 
desenvolupament de l'esport municipal, el turisme i promoure les activitats encaminades a

f\ incrementar la demanda turística en el municipi, ja que aixo contribueix a estimular iJ l'economia municipal.
u 
Y 7. Realitzar una aportació econom1ca de 2.000 euros destinada a col-laborar en el 

_-,!',, -finan,ament de les despeses que ha de assumir per causa de la participació en les 
< ./ \ següents competicions oficials, inclosa la promoció de Calafell i per a les activitats

\ generals d'interes social que realitza durant l'any. Aquest import no és susceptible de 
\modificació ni de revisió. Aquesta despesa s'imputa dins del pressupost de I' Ajuntament
de Calafell, aplicació pressupostaria C04/3412/4800033 -Subvenció Rosario Inés Lizón (PD 
296) 

8. S'adjunta informe de consignació pressupostaria del departament d'lntervenció de 
I' Ajuntament respecta a la proposta de despesa 296/2016.

Fonaments de dret 

1. D'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el procediment ordinari de concessió de subvencions és la concurrencia
competitiva i només es podran concedir de forma directa quan:

Estiguin previstes nominativament en el Pressupost 

l 

..... -·-



Ajuntament de Calafell

Secretaria General 

);, Quan vinguin imposades per l'Administració o per una norma amb rang de llei. 
);, Amb caracter excepcional, aquelles que s'acreditin per raons d'interes públic, 

social, económic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la 
convocatoria pública. 

2. L'article 28 disposa que els convenís seran l'instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els Pressupostos

3. D'acord amb l'artide 34 de la mateixa llei, el pagament de la subvenció es realitzara
previa justificació del beneficiari de la realització de l'activitat o projecte. 

4. D'acord amb l'article 30 de la Llei 38/2003 la rendició de la compta justificativa
constitueix un acte obligatori del beneficiari i les despeses s'acreditaran mitjan(ant
factures i altres documents de valor probatori. Així mateix aquest article en el seu apartat
sise ens diu que I' incompliment de la obligació de justificació de la subvenció implicara el 
reintegrament de la mateixa.

La Comissió Informativa de Turisme i Via Pública de conformitat amb la proposta 
presentada i per unanimitat proposa al Ple: 

Acord 
' 

1.Aprovar el conveni de patrocini i el pagament, previa justificació, entre I' Ajuntament de 
Calafell i l'esportista Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta.

2. Aprovar la proposta de despesa núm. 297/2016 per import de 2.000 euros.

3. El beneficiari haura de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts en 
l'Ordenan a General de subvencions.

4. Publicar aquest acord a la web de I' Ajuntament de Calafell.

5. Publicar aquest acord al Butlletí Oficia de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la 
. Generalitat de Catalunya amb indicació que l'acord es podra consultar a la pagina web 
,'[nunicipal. 

/ i . .  
l },. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, als interessats i al departament

.-··,¡Lg)o.tervenció i tresoreria.
<"-=== - /\ 

\(deliberació) 

ti Ple de la corporació de conformitat amb la proposta presentada i per unanimitat de la 
totalitat deis membres presents que constitueixen quórum suficient per la majoria legal 
acorda: 

1.Aprovar el conveni de patrocini i el pagament, prevía justificació, entre l'Ajuntament de 
Calafell i l'esportísta Rosario Inés Lizón, annex a la present proposta.

Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
Fax 977 69 35 07 
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2. Aprovar la proposta de despesa nám. 297/2016 per import de 2.000 euros.

3. El l:ieneficiari haura de justificar la subvenció atorgada en els termes establerts en 
· l'Ordenan a General de subvencions.

4, Publicar. aquest acord a la web de l'Ajuntament de Calafell.

5. Publicar aquest acord al Butlletf Oficia de la Provfncia de Tarragona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya amb indicació que I' acord es podra consultar a la pagina web
municipal.

6. Notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, als interessats i al departament
d'intervenció i tresoreria.

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

Calafell, 24 de mar  de 2016 

HE REBUT L'ORIGINAL 
O S d  ID'-! d e \ , ,  
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PROPOSTA DE TRANSFERENCIA DE CREDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTARIES DEL 
VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 

D'acord amb el contingut de l'article 8e de les Bases d'execució del Pressupost, dono la meva 
conformitat a la reducció de consignació - transferencia negativa - de la partida que gestiono i que 
tot seguit es relaciona: 

Consignació de despesa amb credit en baixa: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLICACIÓ PRESS. DESCRIPCIÓ ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econ. sp. 
C04 3412 4800033 01 SUBVENCIÓ ROSARIO INÉS 4.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

TOTAL 4.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

Al mateix temps i d'acord amb el contingut de l'article 8e de les Bases d'execució del Pressupost, 
sol-licito l'increment - transferencia positiva - de la dotació económica de les partida que gestiono 
i que tot  seguit es relaciona: 

Consignació de despesa amb credit en alta: 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

APLICACIÓ PRESS. DESCRIPCIÓ ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econ. sp. 
C04 3411 2279908 01 CONTRACTE SERVEIS ESPORTS 28.000,00€ 2.000,00€ 30.000,00€ 

Conforme: 

AIbert Beltran Ferri

TOTAL 28.000,00€ 2.000,00€ 30.000,00€ 

La Tinenta d'alcalde de l'area de Promoció 
Esportiva 

Teresa González Santiago 
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Ajuntament de Calafell 
Regidoria d'Esports 

INFORME TECNIC: 

ldentificació de l'expedient: 

ESP/AB 

Proposta de modificació pressupostaria mitjan ant suplement de credit amb baixes de les 
partides própies de l'area. 

Fets 

1. En el pressupost de l'exercici 2016 de la regidoria d'esports i promoció esportiva hi 
ha un credit inicial de 4.000 euros destinada a una subvenció nominativa per a la 
Sra. Rosario Inés en l'aplicació pressupostaria (04/3412/4800033/01. Finalment,
s'han destinat per aquesta subvenció només 2000 euros.

2. Per altra banda i pels contractes de Vela que s'han fet pera l'any 2016, la despesa
final supera en 2000 euros la partida existent de Contracte Serveis Esports de 
l'aplicació pressupostaria (04/3411/2279908/01.

3. Per fer front a aquests contractes de vela, és necessari ampliar la partida de 
contracte serveis esports per un import de 2000€; quantitat que s'incorpora del 
restant de la partida de subvenció nominativa a nom de Rosario Inés.

Conclusions 

Propasar la transferencia de credit de les aplicacions pressupostaries següents: 

De: 
(04/3412/4800033/01 - Subvenció Rosario Inés 

A / ' 
C04/3411/2Z]9;J.0t/01 - Contracte Serveis Esports 

)-:/ 

/ /  

'El tecnic·dLesports------- - - .  
Albert Beltrán 

2.000€ 

2.000€ .- \ 

/ 
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