
Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

A g ueda 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 núm. 5/2016 de credit extraordinari finan ant amb baixes. 

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 

Ramon Ferré Solé 

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

www.calafell.cat 





BOP - Butlleti Oficial de la provincia de Tatrngona Pagina 1 de 1 

DlputadóTlinílgOna I W\W/'.dlpli'i e;¡ [e):t•1:l 1
Bu111eti Oficial de la Provincia 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
Tauhi convocatOries 

Anys disponibles 
2016 ,.. 

1 

Verificar CIE lill 

VerfficarCIE 

ebop@dlpta.cat 

Tel: 977 248 397 
Fax: 977 224 222 

1 

Consulta 
Inserci6 

i, Dades de la Inserci6 
lnsercló 2016-2714 
Remitent 
Emissor 

Tema 
Resum 
Expedlent 
Data Publicacl6 
BOPT 
• Text de la Inserció 

2016-02714 
Ajuntament de calafe!I 

Edlcte 

AJUNTAMENT CALAFELL 
ADMINISTRACIÓ LOCAL 
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
EXPEDIENT MODIFICACió DE CR€0IT. APROVAC!ó INICIAL. 
Expedlent núm. 5/2016 de modiflcacló de cr€dlts. Aprovació inicial. 
5/2016 
15/04/2016 
72 

2016 

Aprovat in!c!alment pel Ple de llAjuntament en sessló celebrada el dia 4 dlabri! de 2016, !lexpedlent de modificació de 
cíed!ts número 5-2016 cíedlt extraordlnari finan\;clt amb balxes en el Pressupost Municipal vigent, slexposa al públlc a la 
Intervencló dlaquest Ajuntament, per qu!nze dles h.3blls, a partir del següent al de la publícac!ó dlaquest edicte en el Butlletí 
Oficial de la Provincia, durant els quals els rnteressats podran examinar-lo I presentar reclamaclons davant el Ple, de 
conformítat amb a\10 que d!sposen els articles 169 1 177.2 de! Relal Decret legislatiu 2-2004, de 5 de mar\;, pe! que slaprova 
el text refós de la Uei reguladora de les hlsendes !ocals. 

Calafell, 5 dlabrll de 2016. 
El tlnent-alcalde, Adria Ignasl Seras Viola . 
... Text complet disponible al PDF<-b> 

Optlrnltzat per Netscape 6.0, Explorer 5 i Mozilla 1.4 o superlors. 
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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. 0207/2016 

1. IDENTIFICACIÓ

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

1.2. Caracter: preceptiu 

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

1.4. Número: 5/2016 

1.5. Referencia: Ajuntament de Calafell. 

2. ANTECEDENTS 

2.1. Pel Decret del regidor de Serveis Economics i Urbanístics 693/2016 de data 17/03/2016 s'ha 
incoat l'expedient per modificar el crédit mitjanc;ant crédit extraordinari financ;at amb baixes per un 
import de 8.500,00 €. 

2.2. El regidor de Serveis Economics i Urbanístics, en data 17/03/2016 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: 

Uoguer de maquinaria, instal.lacions 
ED4/2431/2030000 i utillatge 
TOTAL 

CR D F( S ,,. ·. Sl)PLEMENibE , .... CReD!I ... ,,,,., · · · · 
1N1c1ALS éReb1T · • EXTRAcíRD1NAR1 t fo1T F1ÑÁL 

0,00€ 8.500,00 € 8.500,00 € 
0,00€ 8.500,00 € 8.500,00 € 

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 qua! s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Detall del corresponent financ;ament: 

Baixes en aplicacions de despeses: 

1 - - - - :  . •  : : -   -·,,-_', _? 1-27:··.·. -  
l. API..IÉAcíó L / •.·.. >DESCRIPCIÓ '<: <
E04/2431/2269900 Despeses diverses 

E04/2431/2210400 Vestuari 

E04/2431/2219999 Altres subiministraments 

E04/2431/2270600 Estudis i treballs tecnics 
E04/2431/4800029 Ajuts transport joves 

TOTAL 

....... CON$J<,NA<'IÓ PRQPOSTADE 
. iN1c·1A L ::.---,- B,l\lXA 

6.500,00 € 1.000,00 € 
3.000,00 € 500,00 € 
5.800,00 € 1.000,00 € 

38.500,00 € 5.000,00 € 
3.000,00 € 1.000,00 € 

56.800,00 € 8.500,00 € 

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 

CON2l5i_NAC1ó 
DEFINITIVA 

5.500,00 € 
2.500,00 € 
4.800,00 € 

33.500,00 € 
2.000,00 € 

48.300,00 € 

intervencio@calafel1.org 
tresoreria@ca laf el 1. org 
www.calafell.org 



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 man;, 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 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 qua! 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 financ;ar l'augment proposat. 

3.4. El finarn;ament 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 
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 expedientes 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 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 finarn;ament proposat es pot utilitzar 
peral crédit extraordinari del pressupost de la corporació, amb un import total de 8.500,00 €. 
Donat que la modificació no afecta a nivel! global només a nivel! intern, reiterar el contingut de 
!'informe d'intervenció 89/2016. 

Cala/el!, 17 de marc; de 2016 ! -i

.

nt 
.. 
erventora aceta!. 

\ 
··. \ / ,  ,, \ 

/ .  ' .  
. . )) 
Mireia Ayats Escarré 



<ij)> A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l
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 
4 d'abril de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 5/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT DE 
CRtDIT 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 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. Confecciona\ el corresponent expedient de credit extraordinari financ;at amb baixes, degudament
informal perla intervenció municipal d'aquest Ajuntament.

Proposta d'acord 

La Comissió Informativa de Serveis Economics i Urbanístics amb els vots a favor deis regidors deis grups 
municipals ERC, C's, PP, PSC, UAM i el regidor no adscrit Sr. Jesus Benedicto i amb l'abstenció deis 
grups municipals CIU i CUP, proposa al Ple l'adopció del següent acord: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 5/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant credit extraordinari
financ;at amb baixes, per un import de 8.500,00 € 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 5/2016 s'exposará al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, 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

/ · - · · - - : : c 0 f · - · ·  resoldre-les.

(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 d'UAM, 2 deis membres d'ERC, 1 del 
membre de C'S i 1 del regidor no adscrit Jesús Benedicto Calahorra, i 7 abstencions: 5 deis membres 
de CIU i 2 deis membre de la CUP, acorda: 

1. Aprovar I' esmentat expedient 5/2016 de modificació del pressupost mitjanc;ant credit extraordinari
financ;at amb baixes, per un import de 8.500,00 € 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 5/2016 s'exposará al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies habils, duran\ els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerara aprovat

Pla<;a de Catalu11ya, 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 ext. 373 
fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 



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 perfode d'exposició pública per 
resoldre-les. 

ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRtDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 5/2016 

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 
Uoguer maquinaria, instal·lacions 

E04 2431 2030000 30 i utillatge 0 ,00€  8.500,00 € 8.500,00€ 
TOTAL 0 , 0 0 €  8.500,00 € 8.500,00 € 

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: 

PROPOSTA 

APLICACIÓ PRESS. CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 

Org Prog. Econom. Sp. 

E04 2431 2269900 30 Despeses diverses 6.500,00 € 1.000,00 € 5.500,00€ 
E04 2431 2210400 30 Vestuari 3.000,00€ 500,00 € 2.500,00 € 
E04 2431 2219999 30 Altres subministraments 5.800,00€ 1.000,00 € 4.800,00€ 
E04 2431 2270600 30 Estudis i treballs tecnics 38.500,00 € 5.000,00€ 33.500,00 € 
E04 2431 4800029 30 Ajuts transport joves 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00€ 

TOTAL 56.800,00 € 8.500,00 € 48.300,00 € 

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

Calafell, 5 d'abril de 2016 

Vist i plau 

------···· 
1

Ramon Ferré I Solé 



i A j u n t a m e n t  d e  C a l a f e l l  
Secretaria General 

PROPOSTA EXPEDIENT NÚM. 5/2016 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 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. Confecciona! el corresponent expedient de credit extraordinari 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 Económics i Urbanistics propasa a la Comissió 
Informativa el següent: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 5/2016 de modificació del pressupost mitjan,;ant credit
extraordinari finan,;at amb baixes, per un import de 8.500,00 € de conformitat amb la proposta
detallada de modificació que s'uneix com annex l. 

2. De conformitat arnb 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 5/2016 s'exposara al 
públic, preví anunci al Butlleti 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 periode d'exposició pública
per resoldre-les.

La Comissió Informativa de Serveis Económics i Urbanistics amb els vots a favor deis regidors deis 
grups municipals ERC, C's, PP, PSC, UAM i el regidor no adscrit Sr. Jesus Benedicto i amb 
l'abstenció deis grups municipals CIU i CUP, propasa al Ple l'adopció del següent acord: 

1. Aprovar I' esmentat expedient 5/2016 de modificació del pressupost mitjan,;ant credit
extraordinari finan,;at amb baixes, per un import de 8.500,00 € de conformitat amb la proposta
detallada de modifica ció 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 5/2016 s'exposara al 
públic, previ anunci al Butlleti 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 periode d'exposició pública
per resoldre-les.

Calafell, 24 de mar,; de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBANfSTICS 
Signat: ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

°'- --\_1a,a d<;J; 11 _____ . ! . . - . .  www.calafell.ca\ 
· . ;>e-Calafe 

�Tel. 77 69 90 09 ext. 373 
·ax 5 07 



ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 5/2016 

Consignació de despeses amb credits en alta: 

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

Org Prog. Econom. Sp. 
CREDIT EXTRAORDINARI 
Lloguer maquinaria, instal·lacions 

E04 2431 2030000 30 i utillatge 0,00€ 8.500,00 € 8.500,00 € 
TOTAL 0,00€ 8.500,00 € 8.500,00 € 

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. 

E04 2431 2269900 30 
E04 2431 2210400 30 
E04 2431 2219999 30 
E04 2431 2270600 30 
E04 2431 4800029 30 

CONSIGNACIÓ 
NOM ACTUAL 

Despeses diverses 6.500,00 € 
Vestuari 3.000,00 € 
Altres subministraments 5.800,00 € 
Estudis i treballs técnics 38.500,00 € 
Ajuts transport joves 3.000,00 € 
TOTAL 56.800,00 € 

Calafell, 17 de man; de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBANISTICS 
Sign t: ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

PROPOSTA 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
DE BAIXA DEFINITIVA 

1.000,00 € 5.500,00 € 
500,00 € 2.500,00 € 

1.000,00 € 4.800,00€ 
5.000,00€ 33.500,00 € 
1.000,00 € 2.000,00€ 

8.500,00 € 48.300,00 € 

¡¡\__ 



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

PROPOSTA EXPEDIENT NÜM. 5/2016 MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 
DE CRtDIT 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 consigna! al Pressupost Municipal, el
tinent d'alcalde que subscriu ha considera! convenient ordenar la incoació d'un expedient de crédit
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 crédit extraordinari 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 Económics i Urbanístics propasa a la Comissió 
Informativa el següent: 

1. Aprovar l'esmentat expedient 5/2016 de modificació del pressupost mitjan,;ant crédit
extraordinari finan,;at amb baixes, per un import de 8.500,00 € 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 5/2016 s'exposará al 
públic, preví 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.

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

Calafell, 17 de mar<; de 2016 
,, " , ., .•. SfRVIIS ECONÓMICS I URBANÍSTICS 

/ \ � ' }  :Sigíiaf;�DRIA JGNASI SERAS VIOLA

 J<{¡)i)' 
" \ '  

M "  

" ' M·<;,, 

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 

i ntervencio@calaf ell .org 
tresoreria@calaf el 1. org 
www.calafell.org 



ANNEX 1: 

PRESSUPOST 2016 
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 5/2016 

Consignació de despeses amb crédits en alta: 

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

Ore Pmq. Econom. Sp. i 
CREDIT EXTRAORDINARI 
Lloguer maquinaria, instaLlacíons 

E04 2431 2030000 30 i utiliatqe 0,00€ 8.500,00 € 8500,00€ 
TOTAL 0,00€ 8.500,00€ 8.500,00 ,¡, 

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. 
E04 2431 2269900 30 
E04 2431 2210400 30 
E04 2431 2219999 30 
E04 2431 2270600 30 
E04 2431 4800029 30 

CONSIGNACIÓ 
NOM ACTUAL 

. .. 
Despeses dtverses 6.500,00€ 
Vestuari 3.000,00€ 
Altres subministraments 5.800,00 € 
Estudis i treballs témics 38.500,00€ 
Aí uts transeort jo ves 3.000,00€ 
TOTAL 56.800,00€ 

Calafell, 17 de man; de 2016 
SERVEIS ECONÓMICS I URBANISTICS 
Signat: ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

PROPOSTA 
PROPOSTA CONSIGNACIÓ 
DE BAIXA DEFINITIVA 

. .  
1.000,00€ 5.500,00 € 

.   

500,00 € 2.500,00 f' 
1.000,00 € 4.800,00€ 
5.000,00€ 33.500,00 € 
1.000,00€ 2.000,00 € 

8.500,00 € 48.300,00 € 
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<$, Ajuntament de (alafell
Area de Serveis lnterns 

MEMÓRIA PROPOSTA DE CRtDIT EXTRAORDINARI FINANCAT AMB BAIXES EXP. 5/2016 
MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES DE L'AJUNTAMENT 

Davant de les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, la consignació 
pressupostaria existent és insuficient o no ampliable, d'acord amb el que disposa l'art. 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc;, que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals i els 
articles 7é i 12e de les Bases d'execució del pressupost definitiu. 

Vista la proposta efectuada per l'unitat administrativa gestora i d'acord amb l'article 8é 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. 
CRÉDIT EXTRAORDINARI 

E04 2431 2030000 30 
Lloguer maquinaria, instal.lacions 
i utillatge 0,00€ 8.500,00€ 8.500,00 € 
TOTAL 0,00€ 8.500,00 € 8.500,00 € 

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: 

PROPOSTA 
APLICACIÓ PRESS. CONSIGNACIÓ PROPOSTA CONSIGNACIÓ 

NOM ACTUAL DE BAIXA DEFINITIVA 
Org Prog. Econom. Sp. 

E04 2431 2269900 30 Despeses diverses 6.500,00 € 1.000,00 € 5.500,00 € 
E04 2431 2210400 30 Vestuari 3.000,00€ 500,00 € 2.500,00 € 
E04 2431 2219999 30 Altres subministraments 5.800,00 € 1.000,00 € 4.800,00 € 
E04 2431 2270600 30 Estudis i treballs tecnics 38.500,00 € 5.000,00€ 33.500,00 € 
E04 2431 4800029 30 Ajuts transport joves 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 

TOTAL 56.800,00 € 8.500,00 € 48.300,00 € 

' /

--,.:.: .----',t(�;ia lgnasi Seras Viola ---
Regidor de Serveis Económics i Urbanístics 

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@calafell .org 
www.calafell.org 





Ajuntament de Calafell 
Area de Serveis lnterns 

DECRET DEL REGIDOR SR. ADRIA IGNASI SERAS VIOLA 

DECRET NÚM. 2016/693 

Fets 

Les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen 
consignació pressupostaria, o l'existent és insuficient o no ampliable, necessiten tramitar 
l'expedient de credit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s'ha de 
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. 5/2016 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, 17 de mar  de 2016 

Adria Seras Viola 
/ \ 

La src/\etaria acctal., 
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