
@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Diputació Tarragona 

Dimarts, 21 de juny de 2016- Número 118 

Administració Local 

2016-04865 
Ajuntament de Calafell 

ANUNCI 

L:expedient de modificació de crédits núm. 8/2016 mitjan9ant suplement de crédit 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'aquestAjuntament durant el termini reglamentari de quinze dies hábils, 
previ anunci publica! al Butlletí Oficial de la Provincia núm. 92 corresponent al dia 13 de maig de 2016, ha quedat 
definitivament aprovat perqué no s'hi han presenta! reclamacions ni suggeriments. 

El Pressupost definitiu, introdu'ides les modificacions resultants de I' expedient de modificació de crédits núm. 9/2016 
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 resumit per capitols de la forma següent: 

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

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

Total 44.551.845, 73 

DESPESES 
Capital 1 Despeses de personal 12.971.027,75 
Capitol 2 Compra de béns corrents i serveis 16.353.058,36 
Capital 3 Despeses financeres 704.298,26 
Capitol 4 Transferéncies corrents 1.381.009,37 
Capitol 5 Fons de contingéncia 165.000,00 
Capitol 6 lnversions reals 7.329.348,21 
Capitol 7 Transferéncies de capital 91.843,08 
Capltol 8 Actius financers 140.000,00 
Capitol 9 Passius financers 5.416.260, 70 

Total 44.551.845, 73 

Calafell, 1 O de juny de 2016. 
El tinent-alcalde, Adriá lgnasi Seras Viola. 

hUps://www.dipta.caUebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 
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D
ades de l'em

issor 

CIF 
P4303700A 
Nom 
AJU

N
TAM

EN
T C

ALAFELL 

D
ades persona autoritzada a signar 

Nom i Cognom
s 

Seras Viola, Adriá lgnasi 

D
ades persona de contacte 

Nom
 j Cognom

s 
VAN

ESSA M
O

N
TAN

E AN
TU

N
EZ 

Te!éfon -ext 
977699009 
D

ades de la tram
esa 

Data docum
ent annexat 

10/06/2016 
Tipus tram

itació 

Fax 
977699113 

O
rdinari (aprox.1 O

 dies h.) 

Data de la publicació 

Data M
B.xim

a 
Data M

ínim
a 

D
ades pagador 

Nom i cognom
s 

Adre9a 

Correu electrónic 

O
bservacions 

R
esum

 

carrec 
R

egidor de -  rveis 
econO

m
ics 

Correu electrónic 

___ vm
.ci.ntane@

 c_a_la_fe_l_l._o ,g -----
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esa original 

C
ertifica! digital 

Conté dades de caracter personal 
No 

Data O
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NIF 

Teléfon 
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Passeig de Sam Anconi, 100 - 4 300} Tarragona 
Td. 977 296 600 Fax 977 296 633 

w\vw.dipca.car 
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Terna 

Pressupost,plantilla,m
odif.pressupost,com

ptes,operacions crédit, pla económ
ic financer,m

assa salarial ... (2014 

M
odificacions pressupostaries. (2014-42) 

Expedient m
odificació de crédit. Aprovació definitiva. (2014-422) 

Tem
a 2 

Tem
a 3 

R
elació de docum

ents adjuntats 

edictedefinitiu.doc I bc4dee5659fe680677 e4ca04e1 cfe4d058ff08c6 1 e2864663-2ef3-11 e6-87f8-e95Bf2e7b5f6 

Seleccioni un docum
ent 

ACCEDIR 

D
ata i signatura, 

10 de Juny de 2016 

D
IPU

TAC
IÓ

 DE TAR
R

AG
O

N
A.-

Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona 
D

e conform
itat am

bla U
ei orgénica 15/1999, de 13 de desernbre. de protecció de dades de carllcter personal, us iníorrnern que les da des de carllcter personal 

que ens faclliteu a través d'aquest íorm
ulari, seran objecte de tractam

enl i s'inoorporaran a una base de dades que és responsabili1al de la D
iputació de 

Tarragona, am
b dom

icili al Passeig de SantAntoni, núm
. 100, de Tarragona 

La finalitat del fltxer i del traclam
ent de les dades és poder gestionar la sol·licilud de tram

esa d'una inserció al BO
P i m

antenir la relació i la com
unicació 

adm
inistrativa entre el sol·licitant i la D

iputació de Tarragona. 

Com
 a persona interessada pode u acced1r al fitxer i exerclr, en qualsevol m

om
ent, els vostres drets d'oposició, d'accés , de rectificació i de canceJ-lació dirigint 

un escrita la D
iputació de Tarragona (a l'adrei;:a postal assenyalada) o enviant un correu electrónica l'adrei;:a protecciodades@

dipta.cat 

O
m

plint degudam
ent aquesta bullleta s'entén que doneu el vostre consenlim

enl per a tractar les vostres dadas personals en les condicions esm
entades. 

Aquesl consentim
ent es poi revocar, sense efectes retroaclius, en qualsevol m

om
ent, par causa justificada i en els tem

1es establerts par l'esm
entada Llei 

organica. 
' u
 

'" o 

Passc:ig s 

r.r.-1-0oe 

100 - 43003 Tarra!,!Ona 

600 fax 977 296 6.33 
ww 11..-.d ipta.car 
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@BOPT BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

Divendres, 13 de maig de 2016 - Número 92 

Administració Local 

2016-03616 
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 8/2016 de crédit extraordinari finan9at 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, duran! els quals els interessats podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, de conformitat amb alió que disposen els articles 169 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de mar9, 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.cat/ebop/ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 
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SOL·LICITUD TRAMESA D'UNA INSERCIÓ (BOP) 

Dades de l'emissor 

CIF 
P4303700A 
Nom 
AJUNTAMENT CALAFELL 

Dades persona autoritzada a signar 

Nom i Cognoms Garree 

§ ras Viola, Adriálg_ri_'lsi 

Dades persona de contacte

Regidor de serveis económics 
- - - - - - - - -  -

Nom i Cognoms 

VANESSA MONTANE ANTU._._N._.,E, . ,Z - - - - - -
Teléfon - ext. 

977699009 
Dades de la tramesa 

Data document annexat 

04/05/2016 
Tipus tramitació 

Fax 
977699113 

Correu electrónic 

_ vmontane@ c a la f e ll. o rg ----

Tramesa original 
Certifica! digital 

_Or_cHnari (aprox,1 Odies h.) 
- Data de la publicació

Conté dades de caracter personal 

No 

Data Máxima 

Dades pagador 

Nom i cognoms 

Adreya 

Correu electrónic 

Observacions 

Resum 

Data Mínima Data Obligada 

NIF 

Teléfon 

IAPROVACIO INICIAL EXP.8/2016 CRÉDIT EXTRAORDINARI FINANyAT AMB BAIXES 

. ·········--.. -····-···---------· 

-----·---····-···---------- -

--····-·-- ............. _ _ ________ _ -·· ....... ..... ....... ______________ _ 

r ... .-.. ....... --..,. ........ ~ ......... . 

l_ ___ _ 

---------------······-··-·"····· ---·-···-------

.......... ., ... ·-········---- --- --



Tema 

Pressupost,plantilla,modif.pressupost,comptes,operacians crédit, pla económic financer,massa salarial .. (2014 

Modificacions pressupostáries. (2014-42) 

Expedient modificació de crédit. Aprovació inicial. (2014-421) 

Tema2 

Tema3 

Relació de documents adjuntats 

EDICTEIN!CIAL.doc I a9a63dab4f64d82B2946eaf19d3277c3c066ba 79 1 Obe07b8b-11 e6-11 e6-87f8-e956f2e 7b5f6 

Seleccioni un document ACCEDJR 

Data i signatura, 

04 de Maig de 2016 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.- Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona 
De conformital ambla Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de da des de caracter personal, us informem que les da des de carácter personal 
que ens faciliteu a través d'aquest formulari, seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilítat de la Diputació de 
Tarragona, arnb domicili al Passeig de San! Anloni, núm. 100, de Tarragona. 

La finalitat del fitxer i del traclament de !es dadas és poder gestionar la sol·!icitud de lramesa d"una inserció al BOP i mantenir la relació i la comunicació 
actminislraliva entre el sol·licitant i la Diputa ció de Tarragona. 

Coma persona interessada podeu accedir al mxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres ctrets d'oposició. d'accés , de rec\ificació i de cancel-lació dirigint 
un escrita la Dipulació de Tarragona {a l'adrei;a postal assenyalada) o enviant un correu electrónica l'adre<,a protecciodades@dipta.cat 

Ornplint degudamenl aquesta butllela s'enlén que doneu el vostre consentiment per a tractar les voslres dadas personals en les condiclons esmentades. 
Aquest consentiment es poi revocar. sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada ¡ en els termes eslablerts per l'esmentada Ltei 
orgánica 



Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

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

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

VMNPRP2016/1566 

ldentificació de l'expedient 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 8/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI 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 consignat al 
Pressupost Municipal, el tinent d'alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la 
incoació d'un expedient de credit extraordinari 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 credit extraordinari finan at amb baixes,
degudament informat per la 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 8/2016 de modificació del pressupost mitjan ant credit
extraordinari finan at amb baixes, per un import de 9.512,00 € 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
8/2016 s'exposara al públic, preví anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies
habils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant

--------¡:..-.,..--e, 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. 

La Comissió Informativa de Serveis Economics i Urbanístics amb el vot a favor deis 
membres del PSC, UAM, PP, C'S i del regidor no adscrit Jesús Benedictor Calahorra i 
l'abstenció deis membres de CIU, ERC i la CUP, acorda: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjan ant credit
extraordinari finan at amb baixes, per un import de 9.512,00 € de conformitat amb la 
proposta detallada de modificació que s'uneix com annex l. 

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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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
8/2016 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.

(deliberació) 

El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 11 vots a favor: 
5 deis membres del PSC, 2 deis membres del PP, 2 deis membres d'UAM, 1 del membre 
de C'S i 1 del regidor no adascrit Jesús Benedicto Calahorra, i 1 O abstencions: 6 deis 
membres de CIU, 2 deis membres d'ERC 1 2 deis membres de la CUP, acorda: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant credit
extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 9. 512,00 € 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 marc;, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient
8/2016 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 CRtDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 8/2016 

Consignació d e  despeses a m b  credits en  alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp 

CRtDIT EXTRAORDINARI 
A03 4910 2269928 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 0 ,00€ 800,00 € 800,00 € 
A03 4910 2269937 01 Conveni amb Ona Daurada Group 0,00€ 8.712,00 € 8.712,00€ 

TOTAL 0,00 € 9.512,00 € 9.512,00 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l'expedient 
contemplaría la minoració de  les partides que t o t  seguit es detallaran. 

Consignació de  despeses amb credits en  baixa: 



APLICACIÓ PRESS. 

Org Prog. Econom. Sp. 

A02 9430 4670009 01 
A02 9430 4670010 01 

i Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

CONSIGNACI PROPOSTA 

NOM ACTUAL DE BAIXA 

Aportació Xarxa Audiovisual Local 800,00 € 800,00 € 
Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00€ 8.712,00 € 
TOTAL 9.512,00 € 9.512,00 € 

PROPOSTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

0,00€ 
0,00€ 
0,00 t 

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

Calafell, 3 de maig de 2016 

i /

.. Ramon l='· ré i Solé

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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Ajuntament de Calafell
Secretaria General 

VMA 
PRP2016/1566 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 8/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
DE CREDIT EXTRAORDINARI FINANC::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 crédit consignat al Pressupost Municipal, el 
tinent d'alcalde que subscriu ha considera! convenient ordenar la incoació d'un expedient de crédit
extraordinari financ;at amb baixes a fi i efecte d'habilitar el crédit pressupostari necessari per fer
front a les despeses esmentades.

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

Proposta d'acord 

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

1. Aprovar l'esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant crédit
extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 9.512,00 € 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 marc;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 8/2016 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.

La Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanístics amb el vot a favor deis membres del 
PSC, UAM, PP, C'S i del regidor no adscrit Jesús Benedictor Calahorra i l'abstenció deis membres de 
CIU, ERC i la CUP, acorda: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 8/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant crédit
extraordinari financ;at amb baixes, per un import de 9.512,00 € 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 marc;, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient 8/2016 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.

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

www.calafell.cat 



ANNEX /: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MOD/FICACIÓ DE CRED/TS MOD/FICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 8/2016 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

CONSIGNAC/Ó PROPOSTA CONS/GNAC/Ó 
APLICACIÓ PRESS. NOM ACTUAL D'ALTA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp 

CRtD/T EXTRAORDINAR/ 
A03 4910 2269928 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 0 ,00€  800,00 € 800,00 € 
A03 4910 2269937 01 Conveni amb Ona Daurada Group 0 ,00€  8.712,00€ 8.712,00 € 

TOTAL 0,00 € 9.512,00 € 9.512,00 € 

Vista la conformitat manifestada per la unitat administrativa gestora de la despesa, l'expedient 
contemplaría la minoració de les partides que t o t  seguit es detallaran. 

Consignació d e  despeses a m b  credits en baixa: 

PROPOSTA 

APLICACIÓ PRESS. 
CONSIGNA(/ PROPOSTA CONS/GNACIÓ 

NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp. 

A02 9430 4670009 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 800,00 € 800,00€ 0,00€ 
A02 9430 4670010 01 Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00 € 8.712,00€ 0,00€ 

TOTAL 9.512,00 € 9.512,00 t O,OOt 

·•·  lpr  sident

:(l, 
:'·' , '  ··-,-, 

Adrig Jgnasi Seras Viola 

C::álafell, 21 d'abril de 2016 

1 
~ 



� 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. 0258/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

1.1. Órgan que !'ha sol-licitat o al qua! s'adrec;a: president de la corporació 

1.2. Caracter: preceptiu 

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

1.4. Número: 8/2016 

1.5. Referencia: Ajuntament de Calafell 

2. ANTECEDENTS 

2.1. Pe! Decret del Regidor de Serveis Económics i Urbanístics 851/2016 de data 01/04/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el credit mitjanc;ant credit extraordinari financ;at amb baixes per un 
import de 9 .512,00 €. 

2.2. El regidor de Serveis Economics 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, perles quals no existeix credit pressupostari que són les següents: 

. " . :<--. . . ·. ,.-·-___ -_; : . ," . ·_/; z; :. CRtDITS -" SUPLE_MENTDE --: : CRtDIT," _ -" -···-· ·--·, 
--·- APLICÁCIÓ " . - -·. "DESCRIPGIÓ_ " ll\liCIALS ·"- CRtbJT "0 EXTRAORDINARI CRtDlrFINAL 

A03/4910/2269928 Aportació Xarxa Audiovisual Local 0,00€ 800,00 € 800,00€ 
AOJ/4910/2269937 Conveni amb Ona Daurada Group 0,00€ 8.712,00 € 8.712,00 € 

TOTAL 0 ,00€  9.512,00 € 9.512,00 € 

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 !egislatiu 2/2004, de 5 de marc;, 
pe! qua! s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Detall del corresponent financ;ament: 

Baixes en aplicacions de despeses: 

. _-- _- .-·· CONSIGNACIÓ PROPOSTA DE CONSIGNACIÓ .-
·O APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 

·-
INICIAL BAIXA .· DEFINITIVA 

A02/9430/4670009 Aportadó Xarxa Audiovisual local 800,00 € 800,00 € 0,00€ 

A02/9430/467001 O Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00 € 8.712,00 € 0,00€ 
TOTAL 9.512,00 € 9.512,00 € 0 ,00€  

3. FONAMENTS DE DRET 

3.1. La normativa jurídica esta 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. 

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

intervencio@calafell.org 
tresorerla@calafel1.org 
www.calafell.org 



3.2. El regidor de serveis Económics i Urbanístics, en la seva proposta, justifica que s'han de 
realitzar despeses que no es poden ajomar 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 
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 
mitja o recurs que ha de financ;ar l'augment proposat. 

3.4. El financ;ament del credit extraordinari es pot fer a carrec 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 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 publicitat 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 equilibrat. 

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 credit extraordinari del pressupost de la corporació, amb un import total de 9.512,00 €. 
Donat que la modificació no afecta a nivel! global només a nivel! intem, reiterar el contingut de 
!'informe d'intervenció 89/2016. 

Calafell, 4 d'abril de 2016 

1 
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La n·�ora aceta . 
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Mireia Ayats Escarré 

\ 

\ 

V 



' 

 A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l  
Area de Serveis I nterns 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ NÜM. 0258/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

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

1.2. Carácter: preceptiu 

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

1.4. Número: 8/2016 

1.5. Referéncia: Ajuntament de Calafell 

2. ANTECEDENTS

2.1. Pel Decret del Regidor de Serveis Económics i Urbanístics 851/2016 de data 01/04/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el crédit mitjanc;ant crédit extraordinari financ;at amb baixes per un 
import de 9.512,00 €. 

2.2. El regidor de Serveis Económics 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: 

_,_ . . .  -. ; ·; > ÁPllcAC16 - . :.-
A03/4910/2269928 
A03/4910/2269937 
TOTAL 

1 ·.<.·.>.-
ÓEJ<:: Rlf'6ió ·.·:·:-·••-_· 

 -
. .  -: . -:.·- -_. 

Aoortadó Xarxa Audiovisual local 

Conveni amb Ona Daurada Group 

· CRti;>ITS __ SUPLEMENTDE < C'ReplT 1.·- -->/--./·-_'·;. 
INICIALS . - CRefo  .• EXTRAORDINARI 1 CReDITFINAL 

0,00€ 800,00 € 800,00 € 
0,00€ 8.712,00 € 8.712,00 € 
0,00€ 9.512,00 € 9.512,00 € 

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: 

·- .- . . -.. ·. 
APllCACIÓ 

·- .· 
·. 

. . 

-· DESCRIPCIÓ 
. 

.· . 

A02/9430/4670009 Aoortació Xarxa Audiovisual Loca! 

A02/9430/4670010 Conveni amb Ona Daurada Group 

TOTAL 

3. FONAMENTS DE DRET 

··- CONSIGNACIÓ -· _PROPOSTADE __ : CONSIGNACIÓ 
INICIAL BAIXA - DEFINITIVA 

800,00€ 800,00 € 0,00€ 
8.712,00 € 8.712,00 € 0,00€ 
9.512,00 € 9.512,00 € 0,00€ 

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. 

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 

in1ervencio@calafell.org 
tresoreria@calafell .org 
www.calafell.org 



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 qual cosa s'ha de tramitar 
l'expedient de concessió de crédit extraordinari. 

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

3.4. El finan,;arnent del crédit extraordinari es pot fer a carrec del romanen! líquid de tresoreria, 
amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjan,;ant anul·lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides no cornpromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin redu"ibles sense pertorbació del respectiu 
servei. Excepcionalment, arnb operacions de crédit arnb les limitacions que estableix l'article 177.5 
del TRLRHL. 

3.5. L'aprovació d'aquest expedientes cornpeténcia del Ple de la corporació i hi són d'aplicació les 
rnateixes 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 tramit, 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 finan,;ament proposat es pot utilitzar 
peral crédit extraordinari del pressupost de la corporació, amb un import total de 9.512,00 €. 

Calafell, 4 d'abril de 2016 

L leJcfentora aceta!. ' 
- , \  

 \

Mireia Ayats Escarré 



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

VMA 
PRP2016/1566 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 8/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTÁRIES DE L'AJUNTAMENT 
DE CRÉDIT EXTRAORDINARI FINANC: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 credit
extraordinari 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 credit extraordinari finan<;at amb baixes, 
degudament informal perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Pro posta 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 8/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant credit
extraordinari financat amb baixes, per un import de 9.512,00 € 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 8/2016 s'exposara al 
públic, previ anunci al Butlletí 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.

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

7 d'abril de 2016 
,FR'JFJ<; ECONÓMICS I URBANÍSTICS 

'§i<Jílat: A.DRIÁ IGNASI SERAS VIOLA 

Placa 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 lafell .org 
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ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 8/2016 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp 

CRÉDIT EXTRAORDINARI 
A03 4910 2269928 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 0 , 0 0 €  800,00 € 800,00 € 
A03 4910 2269937 01 Conveni amb Ona Daurada Group 0 , 0 0 €  8.712,00€ 8.712,00€ 

TOTAL 0,00 € 9.512,00 € 9.512,00 € 

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

Consignació de despeses amb credits en baixa: 

APLICACIÓ PRESS. 

Org Prog. Econom. Sp. 

A02 9430 4670009 01 
A02 9430 4670010 01 

CONSIGNACI 
ó 

NOM ACTUAL 

Aportació Xarxa Audiovisual Local 800,00 € 
Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00 € 
TOTAL 9.512,00 € 

. Calafell, 7 d'abril de 2016
"SERVEIS ECONÓMICS I URBANISTICS 
Sir·;ªL.t: A D  . R  IA 

[:-.A.SI ;    
' L ' :  

<::,'.:,i _. - - - - - - - - - · -  - ---·-., 

PROPOSTA 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

DE BAIXA DEFINITIVA 

800,00€ 0 ,00€  
8.712,00 € 0 , 0 0 €  

9.512,00 € 0 , 0 0 ,  

r 1 1 -

' 

l 



> Ajuntament de Calafell
Area de Serveis lnterns 

MEMÓRJA PROPOSTA DE CRÉDIT EXTRAORDINARI FINAN<;:AT AMB BAJXES EXP. 8/2016 
MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 

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

Vista la proposta efectuada per l'unitat administrativa gestora i d'acord amb l'article 8e en la seva 
totalitat de les Bases d',xecució, propaso: 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp 

CRÉDIT EXTRAORDINARI 
A03 4910 2269928 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 0,00€ 800,00 € 800,00 € 
A03 4910 2269937 01 Conveni amb Ona Daurada Group 0,00€ 8. 712,00 € 8.712,00€ 

TOTAL 0,00 € 9.512,00 € 9.512,00 € 

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 credits en baixa: 

APLICACIÓ PRESS. 
CONSIGNA(! PROPOSTA 

ó 
NOM ACTUAL DE BAIXA 

Org Prog. Econom. Sp. 

A02 9430 4670009 01 Aportació Xarxa Audiovisual Local 800,00 € 800,00 € 
A02 9430 4670010 01 Conveni amb Ona Daurada Group 8.712,00€ 8.712,00 € 

TOTAL 
.. 

.(¡¡fáf�II, 1 d'abril de 2016 

-"'''·''Aµr,¡; lgn i Seras Viola
Regidor de Serveis Económics i Urbanfstics 

9.512,00 € 9.512,00 € 

Pla,a de Catalunya, 31, Za 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 

0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

intervencio@calafell.org 
tresoreria@ca lafel 1. org 
www.calafell.org 





Ajuntament de Calafell 
Area de Serveís lnterns 

DECRET DEL REGIDOR SR. ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

DECRET NÚM. 2016/851 

Fets 

VMA 
PRP2016/1468 

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 
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 resale: 

1. Iniciar l'expedient núm. 8/2016 de credit extraordinari 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 Economics i Urbanístics i
posteriorment elevar al Ple per a la seva aprovació.

Calafell, 1 d'abril de 2016 

Adria Seras Viola 

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 Departarnent d'lntervenció 
Ext. 382 Departament de Tresoreria 
Fax 977 69 91 13 

intervencio@calafell.org 
tresoreria@ca lafel 1.org 
www.calafell.org 
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Ajuntament de Calafell
Alcaldía 

PROPOSTA DE TRANSFERENCIA DE CREDIT EXTRAORDINARI FINANCIATS AMB BAIXA 
A PARTIDES PERTANYENTS A L'AREA DE DESPESA 9, ACTUACIONS DE CARÁCTER 
GENERAL DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

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 CONSIGNACI PROPOSTA PROPOSTA 
Ó ACTUAL DE BAIXA CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
A02 9430 4670009 Aportació Xarxa 800,00 800,00 0,00 

Audiovisuals Local 
A02 9430 467001 O Conveni amb Ona 8.712,00 8.712,00 0,00 

Daurada Grup 

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 I' increment - transferencia positiva - de la dotació 
económica de les partides que gestionem i que tot seguit es relacionen: 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

PARTIDA NOM 

i1/l1'iD 
XXX XXX 2XXXXXX Aportació Xarxa 

AD"':> 'P\ID ¿ · , (  qqJ3 Audiovisuals Local 
XXX XXX 2XXXXXX Conveni amb Ona 

Ar:Jl;, l \  q I O u ( , ' \   Y ]  Daurada Grup 

Calafell, 18 de mar  de 2016 
3{:/3/1{, 

AgL!eda Subirana Alvarez . ' 

\ \ 

Secr¡d ria accidental

CONSIGNACIÓ 
ACTUAL 

0,00 

0,00 

Placa de Catalunya, 1 
43820 Calafell 

PROPOSTA PROPOSTA 
D'ALTA CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 
800,00 800,00 

8.712,00 8.712,00 

Ramon Ferré Solé 

alcaldia@calafell.org 
www.calafell.cat 

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

1 1 1 1 
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Ajuntament de Calafell 
Alcaldía 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental, en relació a la modificació de credit de 
l'Area de l'Alcaldia, 

INFORMO: 

Credits de baixa 

Existeixen despeses que cal efectuar amb carrec al pressupost actual perqué no poden 
ajornar-se fins a l'exercici següent, i pera les quals existeix credit suficient pero imputat 
en partides inadequades donada la naturalesa de les despeses i tenint en compte que, 
els serveis que es pretenen contractar, van condicionats a la presentació de factura 
mensual per part del prove"idor. 

L'aplicació pressupostaria de les despeses, per tant, no és correcte donat que s'han 
previst i així queden recollides en partides nominatives de Capítol IV (transferencies 
corrents). 

Aquest tramit no suposa un incrementen els imports de les partides, és simplement la 
creació de la partida adequada al Capftol II donat que el servei que es presta genera 
una factura mensual. 

En aquest sentit, cal eliminar en el pressupost vigent les partides següents: 

A02 9430 4670009 Aportació Xarxa Audiovisua/s Local, dotada amb 800,00 euros 

A02 9430 4670010 Conveni amb Ona Daurada Grup. dotada amb 8.712,00 euros 

Credits d'alta 

Per altra banda, caldra crear en el pressupost les partides anteriorment esmentades 
pero amb aplicació a Capítol 11 (despeses de béns corrents i de serveis) i dotar-les amb 
el saldo suficient per atendre les despeses aplicables a cada una d'elles. 

Calafell, 18. de 2016 

Pla,a de Catalunya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 371 
Fax 977 69 91 57 

alcaldia@calaf el 1.org 
www.calafell.cat 






