
� 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 
7 de marc; de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT DE 
SUPLEMENT DE CREDIT FINAN(:AT AMB MAJORS INGRESSOS 

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 financ;at amb majors ingressos 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 financ;at amb majors ingressos,
degudament informat perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Proposta d'acord 

La Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanístics amb el vots a favor deis regidors deis grups 
municipals: PSC, PP, UAM, ERC, C's i el regidor no adscrit Sr. Benedicto i amb els vots en contra deis 
grups municipals: CUP i CIU. 

1. Aprovar l'esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant suplement de credit
financ;at amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 € 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 marc;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 2/2016 s'exposará al
públic, preví anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, per quinze dies hábils, durant els quals els
nteressats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerará aprovat
efinitivament si durant el termini esmentat no s'haguessín presenta! reclamacions, en cas contrari, el 

e=_/ ¡ Ple disposará del termini d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública per
i resoldre-les. 

(deliberació) 

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

1. Aprovar l'esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant suplement de credit
financ;at amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 € de conformitat amb la proposta
detallada de modificació que s'uneix com annex l.
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2. De conformitat amb l'article 177 i 169, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 2/2016 s'exposara al
públic, previ anunci al Butlletf Oficial de la Provincia, 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 presenta! 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 CRtDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
2/2016 

Majors ingresos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció lmport total 

Org. Econ. 

802 91300 Préstecs a LL!f 2.271.469,09 € 

Total nous ingressos ......... 2.271.469,09 € 

Despeses a financar amb aguests ingressos 

Aplicació 
Pressuposti3ria Descripció 

Consignació Suplement de Consignació 
Org. Prog. Econ. actual crédit definitiva 

(04 3420 6110008 Projecte jocs Tarragona 2017 1.478.500,00 € 2.171.469,09€ 3.649.969,09 € 

D03 9200 6300001 Adequació edificis Municipals 65.340,88 € 100.000,00 € 165.340,88 € 

1.543.840,88 € 2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 

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

Calafell, 9 man; de 2016 

Vist i plau 

Ramon 

------ -:> 

e 



i Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

  

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 

DE SUPLEMENT DE CRtDIT FINANC:AT AMB MAJORS INGRESSOS 

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 financ;at amb majors ingressos 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 financ;at amb majors ingressos,
degudament informal per la intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Proposta d' acord 

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

1. Aprovar l'esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant suplement de
credit financ;at amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 € 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 marc;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 2/2016 s'exposará al
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, per quinze dies hábils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerará aprovat
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat 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.

La Comissió Informativa de Serveis Economics i Urbanístics amb el vots a favor deis regidors deis 
grups municipals: PSC, PP, UAM, ERC, C's i el regidor no adscrit Sr. Benedicto i amb els vots en 
contra deis grups municipals: CUP i CIU. 

1. Aprovar l'esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant suplement de
credit financ;at amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 € 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 marc;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 2/2016 s'exposará al
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Provincia, per quinze dies hábils, durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerará aprovat
definitivament si durant 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.

Cala e, 
SERVEIS ECON ICS I URBANISTICS 
Signat: ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

Placa de Catalunya, 1 
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ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
2/2016 

Maiors ingresos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció lmport total 

Org. Econ. 

B02 91300 Prestecs a Llfr 2.271.469,09 € 

T atal nous ingressos ......... 2.271.469,09 € 

Despeses a financar amb aguests inqressos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció 

Consignació Suplement de Consignació 
Org. Prog. Econ. actual credit definitiva 
C04 3420 6110008 Projecte jocs Tarragona 2017 1.478.500,00 € 2.171.469,09€ 3.649.969,09 € 
D03 9200 6300001 Adequació edificis Municipals 65.340,88€ 100.000,00 € 165.340,88 € 

1.543.840,88 € 2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 

'r.� 

Calafi> 25 de febrer de 2016 
SERVEIS EC NÓMICS I URBAN[STICS 

Signat: ADRIA INGNASI SERAS VIOLA 



<®, Ajuntament de Calafell 
Area de Serveis lnterns 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 2/2016 MODIFICACJONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
DE SUPLEMENT DE CRtDIT FINAN(AT AMB MAJORS INGRESSOS 

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 crédit consigna! al Pressupost Municipal, el
tinent d'alcalde que subscriu ha considera! convenient ordenar la incoació d'un expedient de
suplement de crédit finan<;at amb majors ingressos a fi i efecte d'habilitar el crédit pressupostari
necessari per fer front a les despeses esmentades.

2. Confeccionat el corresponent expedient de suplement de crédit financ;at amb majors ingressos,
degudament informal per la intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Proposta d'acord 

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

1. Aprovar l'esmentat expedient 2/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant suplement de
crédit financ;at amb majors ingressos, per un import de 2.271.469,09 € 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 2/2016 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, adoptara el que 
cregui més adient. 

Cala ell, 23 de febrer de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBAN[STJCS 
Signat: Pi. R

�
��::::::=-::::::::->
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ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRtDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
2/2016 

Maiors ingresos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció 

Org. Econ. 

B02 91300 Préstecs a Llff 

Total nous ingressos ·-·-····· 

Despeses a financar amb aguests ingressos 

Aplicació 
Pressupostaria 

Org. Prog. Econ. 

(04 3420 6110008 

D03 9200 6300001 

Descripció 
Consignació 

actual 

Projecte jocs Tarragona 2017 1.478.500,00 € 

Adequació edificis Municipals 65.340,88 € 

1.543.840,88 € 

Calafe 3 de febrer de 2016 

� 

SERVEIS E NÓMICS I URBAN[STICS 
Signat: AD 

[
N

�
ERAS VI-OLA
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lmport total 

2.271.469,09 € 

2.271.469,09 € 

Suplement de Consignació 
credít definitiva 

2.171.469,09€ 3.649.969,09 € 

100.000,00 € 165.340,88 € 

2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 



i Ajuntament de Calafell

Area de Serveis lnterns 

DECRET DEL REGIDOR SR. ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

DECRET NÚM. 422/2016.-

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. 2/2016 de suplement de credit finan�at amb majors ingressos.

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.

Li se6retaria acctal., 

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@calafel l .org 
www.calafell.org 

Calafell, 23 de febrer de 2016 

Adria lg~ i Seras Viola 

\ \. \, 
·-..... , .... ~ \ ----.. , 
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'®> Ajuntament de Calafell
Área de Serveis lnterns 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ NÚM. 88/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Órgan que l'ha sol·licitat o al qua! s'adre,;a: president de la corporació 

1.2. Caracter: preceptiu 

1.3. Títol: modificació de crédits del pressupost de despeses mitjan<;ant suplement de crédit 
finan<;at amb majors ingressos. 

1.4. Número: 2/2016 

1.5. Referéncia: Ajuntament de Calafell. 

2. ANTECEDENTS

2.1. Pe! Decret del regidor de Serveis Económics i Urbanfstics 422/2016 de data 23/02/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el crédit mitjan,;ant suplement de crédit finan<;at amb majors 
ingressos per un import de 2.271.469,09 €. 

2.2. El regidor de Serveis Económics i Urbanfstics en data 23/02/2016 ha proposat les aplicacions i 
els imports de les despeses especifiques i determinades que no poden demorar-se fins l'exercici 
següent, per les qua Is el crédit previst es insuficient que són les següents: 

C04 3420 6110008 Projectejocstarragona 2017 
D03 9200 6300001 Adequació edificis municipals 

TOTAL 

CRtDITS 
INICIAL'> 

1.478.500,00 € 
65.340,88 € 

1.543.840,88 € 

SUl'LEMENT DE 
. C:REDIT CRtÓIT FINAL 

2.171.469,09 € 3.649.969,09 € 
100.000,00 € 165.340,88 € 

2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 

2.3. Els nous ingressos provenen d'una operació de crédit: 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
802/91300 Préstecs a Ll/f 
TOTAL 

3. FONAMENTS DE DRET

C_ONSIGNACIÓ 
INICIAL 

1.615.609,68 € 
1.615.609,68 € 

.PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
INCREMENT DEFINITIVA 
2.271.469,09 € 3.887.078,77€ 
2.271.469,09 € 3.887.078,77€ 

3.1. La normativa jurídica esta recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de mar<;, pe! qua! 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. 

3.2. El Regidor de Serveis Económics i Urbanfstics, en la seva proposta, justifica que s'han de 
realitzar despeses que no es poden ajornar fina a l'exercici següent i que en el pressupost de la 
corporació no hi ha crédit suficient per la qua! cosa s'ha de tramitar l'expedient de concessió de 
suplement de crédit. 

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 finan,;ar l'augment proposat. 

Placa de Catalunya, 31, 2a planta 
43820 Calafell 
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3.4. El financ;ament deis suplements de crédit o crédit extraordinaris 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 crédits 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 crédit amb les limitacions que estableix 
l'article 177.5 del TRLRHL. 

3.5. L'aprovació d'aquest expedient es competéncia 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 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 
per al suplement de crédit del pressupost de la corporació, amb un import total de 2.271.469,09 €. 

Calafell, 23 de febrer de 2016 

Mireia Ayats Escarré 

-----"' 
\ 'VeQ,tora ateta!. \ \ 

\ 
\ 

cJ 



i Ajuntament de Calafell

Secretaria General 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT 

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Órgan que l'ha sol·licitat o al qua! s'adrec;a: Ple de la Corporació 

1.2. Carácter: preceptiu 

1.3. Tito!: Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria 

1.4. Número: 89/2016 

1. 5. Referencia: Ajuntament de Calafell

2. ANTECEDENTS

2.1. Pel Decret del regidor de Serveis Economics i Urbanístics 422/2016 de data 23/02/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el credit mitjanc;ant suplement de crédit financ;at amb majors 
ingressos del pressupost vigent de la corporació. 

2.2. El regidor de Serveis Economics i Urbanístics en data 23/02/2016, ha proposat les partides i els 
imports que s'han de modificar, i ha justificat !'existencia de despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent. 

2.3. El resum per capftols del pressupost vigent ambles modificacions pressupostáries en trámit que 
afecten al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária, és el següent: 

PRESSUPOST DE DESPESES: PRESSUPOST D'INGRESSOS: 
Capíto Baix Caplto Baix 
1 Augment a lmport total 1 Augment a lmport total 
VI VI 2.271.469,09 2.271.469,09 

IX 2.271.469,09 2.271.469,09 IX 

TOTAL 2.271.469,09 TOTAL 2.271.469,09 

Capacitat/Necessitat de 
Capítols Estat d'lngressos Estat Despeses financ;ament 

Capítols 1 a 7 40.217.488,17 € 38.688.306,24 € 1.529.181,93€ 

Capítol 8 140.000,00 € 140.000,00 € 

Capítol 9 3.887.078,77 € 5.416.260,70 € -1.529.181,93 €

Total 44.244.566,94 € 44.244.566,94 € 0,00€ 

Tenint en compte la modificació de credit en trámit, la suma deis ingressos 110 financers, capítols 1 
a 7, és superior a la suma de les despeses no financeres, capftols 1 a 7, ambla qua! cosa, s'obté un 
superavit no financer per import de 1.529.181,93 €. Tenint en compte els ajustas SEC pero no 
l'ajust per grau d'execució que només és d'aplicació en el moment de la liquidació, apliquem uns 
ajustas de -2.254.526, 18€, i es genera necessitat de financ;ament per import de -725.344,25€. 
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2016 
lngressos no financers 40.217.488, 17 
Ajust d'ingressos -2.348.857,74
lngressos ajustats 37.868.630,43 
Despeses no financeres 38.688.306,24 
Ajust de despeses -94.331,56
Despeses ajustades 38.593.974,68 
Superavit no /inancer 1.529.181,93 
Ajustas -2.254.526, 18
Necessitat de 
finan<;ament -725.344,25

2.4 Compliment de la regla de la despesa 

2.4.1. Calcul de la regla de la despesa 

A fi de determinar, si en termes consolidats, I' Ajuntament compleix amb la regla de la despesa, 
caldra comparar l'import maxim establert a partir de la previsió de la liquidació del 2015 amb aquel! 
que es despren del pressupost del 2016 tenint en compte la modi/icació de credit. 

La despesa computable sera la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finan,ada amb fans finalistes procedents d'Administracions Públiques i transferencies vinculades als 
sistemes de finan,;ament de les Corporacions Locals i +/- els ajustas que estableix la "2a versió de la 
Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Organica 
d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera pera les Corporacions Locals", de la IGAE, a la 
qual aplicarem la taxa de referencia de creixement del PIB a mig termini de l'economia espanyola 
{1,9%) i, si s'escau, afegirem els increments normatius amb caracter permanent (i analogament les 
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius) i les obligacions reconegudes netes 
finan,ades amb el superavit de l'exercici 2014. 

2.4.2. Compliment de l'objectiu de la regla de despesa. 

D'acord amb l'Ordre HAP/2082/2014 publicada al BOE de 8 de novembre de 2014, s'elimina 
l'obligació d'informar per part deis interventors sobre el compliment de la regla de la despesa en 
l'expedient del Pressupost General i les posteriors modificacions. Si be es manté en la Liquidació 
del Pressupost. 
En conseqüéncia s'analitzara el compliment d'aquest objectiu amb la liquidació de l'exercici 2016. 

2.5. Compliment de l'objectiu del deute públic: 

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, les corporacions locals han d'assolir l'objectiu del deute 
públic. El govern fixa l'objectiu del deute públic, per al període 2014-2016, en el 4% del PIB per al 
2014 i 2015, i en el 3,9% per al 2016 (Acord de Govern de 28 de juny de 2013, publica! al Butlletf 
Oficial de les Corts Generals -Senat- núrn.218 de 5 de julio! de 2013). 

No es disposa de desenvoluparnent normatiu que inforrni de corn determinar i aplicar aquest 
percentatge, no obstan! aixil, els lírnits d'endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals 
es regulen al TRLRHL (110% deis ingressos corrents liquidats consolidats i ajustats) tenint en 
compte la regulació especial (75% deis mateixos recursos) que per a l'exercici 2016, es determina 
en la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per l'any 2013. 

El volum de deute viu estima! a final d'exercici, en termes de percentatge sobre els ingressos 
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Nivell de deute viu lmoort 

1 (+) lnaressos llauidats 2014 consolidats: 1 Cae. 1 a 5) 41.996.503,29 

2 (-) Contribucions esoecials i auotes urbanistiaues 410.988,71 

3 (-) Altres inaressos afectats 
4 Total in¡iressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3} 41.585.514,58 

5 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 32.139.444,00 

6 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 

7 Ratio de deute viu consolidat: (5+6/4) 77,29% 

Sengos aixo, la ratio del deute viu, en termes consolidats sera a 31/12/2016 de 77,29% 

3. FONAMENTS JURÍDICS

Els articles 3 i 11 de la Llei Organica, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), estableixen que l'elaboració, aprovació i execució deis pressupostos i tates les 
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d'entitats 
que formen el sector públic, es sotmetra al principi d"estabilitat pressupostaria. 

Atés l'article 21 de la LOEPSF, les Entitats Locals que no hagin assolit l'objectiu d'estabilitat 
pressupostária restaran obligades a formular un pla economic financer per l'any en curs i el 
següent, que será aprovat pel Ple, en el termini de dos mesas des de la seva presentació. 

No obstant, per aplicació de l'article 21.1 de !'encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de !'anterior llei d'estabilitat, no será necessaria 
l'elaboració d'un pla economic financer quan les modificacions de crédit estiguin finan,ades amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, será al final d'exercici quan caldra 
determinar la seva procedencia. 

4. CONCLUSIÓ

El Pressupost general de l'exercici 2016, incorporant la modificació de credit en tramit, no s'ajusta 
al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária i si a l'objectiu del deute públic, amb la qual 
cosa, d'acord amb l'art. 21 de la LOEPSF s'haurá d'elaborar un pla economic financer a un any per 
tornar a l'equilibri que caldrá aprovar pel Ple, en el termini de dos mesas des de la seva presentació, 
amb l'excepció de les modificacions de crédit finan,ades amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals. 

Posteriorment a l'aprovació, i de conformitat a l'article 23 de la LOEPSF, es remetrá a la Direcció 
General de Política Financera el corresponent pla económic financer. 

Calafell, 23 de febrer de 2016 

Placa de Catalunya. 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 

Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 
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� Ajuntament de Calafell 
Area de Serveis lnterns 

MEMORIA EXPEDIENT 2/2016 SUPLEMENT DE CREDIT PER MAJORS INGRESSOS

Majors ingresos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció 

Org. Econ. 

B02 91300 Prl2stecs a LLJT 

Total nous ingressos ......... 

Despeses a financar amb aguests inqressos 

Aplicació 
Pressupostaria Descripció 

Org. Prog. Econ. 

C04 3420 6110008 Projecte jocs Tarragona 2017 

D03 9200 6300001 Adequació edificis Municipals 

Calafell, 23 de febrer de 2016

\� �' -______ _ 

Adri:�Seras Viola 
Regidor de Serveis Economics

Consignació 

actual 

1.478.500,00 € 

65.340,88 € 

1.543.840,88 € 

lmport total 

2.271.469,09 € 

2.271.469,09 € 

Suplement de Consignació 
credlt definitiva 

2.171.469,09€ 3.649.969,09 € 

100.000,00 € 165.340,88 € 

2.271.469,09 € 3.815.309,97 € 

Placa de Catalunya, 31, Za planta 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 

intervencio@calafell.org 
tresoreria@ca laf el 1. org 
www.calafell.org 

Ext. 384 Area de Serveis Económics 
Ext. 381 Departament d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 
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i Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

Agueda Subirana Álvarez, secretaria accidental de l'Ajuntament de Calafell 

CERTIFICO: 

1.- Que el Ple de la corporació, en sessió de caracter extraordinari celebrada el 4 d'abril de 
2016 va aprovar l'expedient 2/2016 de suplement de credit finan�at amb majors 
ingressos. 

2.- Que es va publicar l'anunci al BOPT núm.72 de data 15 d'abril de 2016 per un termini 
de 15 dies habils. 

3.- Que, transcorregut el termini d'informació pública, no consta que s'hagi formulat cap 
al·legació ni reclamació. 

1 perque consti i tingui efectes, expedeixo aquest certificat 

Calafell, 12 de maig de 2016 

Vist i Plau 
L'Alcalde 

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

www.calafell.cat 
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Rarnonkerré Solé 
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Butlletí Oficial de la Provincla de Tarragona 

« lnici eBOP T 

AVÍS: publicar subvencions - acord convocatOria a partir 01.01.2016 nova normativa LGS (BDNS-Base Datos Nal 
Subvenciones) 

@ BOPT 

BOPT del dia 
e-Sumari 
PDF 

Consulta 2016 
Consulta guiada 
e-sumaris 
Consultes habituals 
Models i Normativa 
Taula convocatOries 

Anys dlspo_�!.� 
2016 "' 

1 

Verificar CIE 

Verificar CIE 

ebop@dipta.cat 

Tel: 977 248 397 
Fax: 977 224 222 

1 

Consulta 

Inserci6 

, Dades de la Insercló 
Inserció 2016-2715 
Remltent AJUNTAMENT CAL.AfELL 
Em!ssor ADMINISTRACIÓ LOCAL 

AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
EXPEDIENT MODIFICACió DE CRE!DIT. APROVACIÓ INICIAL 

2016 

Tema 
Resum Rectifica 2016-02072, BOP 22.03.2016. Expedlent núm. 2/2016 de modlficacló de cíedJts. 

Aprovacló Inicial. 
Expedlent 
Data Publicacl6 
BOPT 

2/2016 
15/04/2016 
72 

� Aquest anunci rectifica a 
lnsercló 2016-2072 
Data Publicació 22/03/16 
BOP T 56-1 

� Text de la Inserci6 

2016-02715 
Ajuntament de calafell 

Edicte 

Vist que en el BOPT núm. 56 de data 22 de mar<; de 2016, va sortlr publlcat llaprovac!ó lnlclal de llexpedient 3-2016 de 
sup!ement de cíedlt I cíedit extraordlnari finan�t amb balxes. 

Vist que slha detectat un error en !a transcripcló ion dlu expedient 3-2016 de suplement de cred!t ! credit extraordinari 
finani;at amb balxes ha de dlr: lexpedient 2-2016 de suplement de cíedlt fimm�t amb majors lngressosl en el Pressupost 
Municipal v!gent, slexposa al públlc a la Intervencló dlaquest Ajuntament, per quinze dles hablls, a partir del següent al de 
la publ!cació dlaquest edlcte en el Butlletl Oficial de la Província, durant els quals els lnteressats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple, de conformitat amb allO que dlsposen els artlcles 169 1 177 .2 del Relal Decret 
Legislatlu 2-2004, de 5 de mar<;, pel que slaprova el text refós de !a Uei reguladora de les hisendes locals. 

Calafell, 5 dlabril de 2016. 
El t lnent-a!ca!de, Adria Jgnasl Seras Viola . 
••. Text complet disponible al PDF<-b> 

Optlmitzat per Netscape 6.0, Explorer 5 l Mozilla 1.4 o superiors. 

© 2005 Diputacló de Tarragona. Tots els drets reservats 

[ Avis Legal ] 

t, Pujar 
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