DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data cTavui,
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COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA GENERAL
Sessió: 13 dejuliol de 2017
Dictamen proposant la modificado de crédit 19/2017
Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 19/2017 tramitat per tal de
modificar crédits de 1'estat de despeses, mitjangant crédit extraordinari i suplement de crédit
dins del vigent Pressupost de la Corporació.

Relació de fets
Vistes les necessitats de les diferents regidories d'assumir despeses d'inversió considerades
de gran importancia per ais interessos del municipi, es preveu una modificado del
pressupost per establir crédit extraordinari i suplement de crédit financpat amb romanent de
tresoreria per a despeses generáis i amb baixa de crédit de despesa d'un altra aplicado
pressupostária del pressupost vigent no compromesa, per no ésser susceptibles
d'ajornament a 1'exercici pressupostari següent.
Que, en conseqüéncia cal procedir a dotar de crédit extraordinari i suplement de crédit les
aplicacions pressupostáries necessáries de conformitat i tal com es disposa a 1'article 177 i

següents del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis (Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de mar?), 34 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i les bases
cfexecució del pressupost 2017, finan?ades amb romanent de tresoreria per a despeses
generáis i amb la baixa de crédit de despeses d'una aplicado pressupostária del pressupost
vigent no compromesos, la dotado de la qual es considera reduTble sense pertorbació del
servei respectiu.

En data 6 dejuliol de 2017, la interventora emet informe favorable núm. 04-2017-515.

Legislado aplicable
> Llei 3/2017, de 27 dejuny, de Pressupost General de I' Estat per a I' any 2017.
> Peí que fa ais crédits extraordinaris i su&lement de credjL:

• Article 177 del RDL 2/2004 peí qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locáis,
• Articles 9,10 i 11 de les Bases cTexecució del Pressupost per a 1'exercici 2017.
> Peí que fa a les modifjcacions de crédit en aeneral:

• Art. 36 i següents del RD 500/90 peí qual es desenvolupa la Llei reguladora de les
Hisendes Locáis.
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• Articles 9,10 i 11 de les Bases cfexecució del Pressupost de 1'exercici 2017, en quant a
1'entrada en vigor i la seva executivitat.
Per la qual cosa, vista la proposta del regidor d'Hisenda de data 6 de juliol de 2017, la
Comissió cTEstudi, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC, PSC-CP i ABG i 1'abstenció deis grups

municipals de C's, PDeCAT i Unió, CUP-PA, PP i AVUI-D) DICTAMINA FAVORABLEMENT
i propasa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificado de crédit mitjangant crédit extraordinari i suplement
de crédit propasada en 1'Expedient 19/2017 del Pressupost de la Corporació, segons es

detalla:
Créctrtextraordtnari
'Roe
ORGfROGl
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ECO.

Fínan^ament

DENOMWUIO

MÍÍ!ofadepassossubterranis(FS)_
619051 MillOfE
Adequacio def pas superior del Barri Maritim (FS)
elEKBlAdeqUE
Pía AsfE
Asfalta! Segona fase (FS)
619071 Pía
6190B|Amplii
Amptiacio Í.renovació voTeres_Pere Badia <FS)
eiSOalAdequacló
Ade<pjació accessos a la 2EM (FS)
eosoola
Construcció Ílleta rritjanera Cepsa i entrada Ceip Antina (FS)
622001 Miltof€
Miliores eficiencia energética en edifícis, semáfcws, etc.. (FS)
619001 Rehabilitado Bibliotecs
Biblioteca (FS)
Acondicionament zona tfequipaments c/Pándcds i C/Montmeii (FS)
609001Acondi<

20.000.0C
162.000.0C
5.004,3:
374.000.0C
15.000.0C
20.000.CC
20.000.0C
8.000.00
10.000.0C
50.000.0C
85.000.0C
6.000.0C
176.000.0C
30.000.0C
28.000.0C
25.000,OC
25.000.CC
36.SOO.OC
30.000,00
180.000,00

eOSOHAdequac
Adequació pares i elements cfesbario (FS)
Adequació i rrtltora d'enllumenat públic (FS)
61900|Adequaclól
609001 Refc
Reforc enliumenat Passos de vianants Passeifl Mirannar (FS)
60901] Nous erilumenats a!s carrers deSs Muñís (FS)
eoSOZlNouenllacsemafc
Nou enlla? semafofitzat cpjalre camns amb T214 {FS)
619QO|Ade<|uaclons_ifedifn
Adequacipns_tfedificis mun|cjpa!s (FS)
622001 Ascensor
Ascer per al loca] social de la 2EM (FS)
Milk)ra áef sistema de calefacció a les inst de [a 2EM (FS)
61900lMiUor
Banys públjcs per a les zones de platja (FS)
623001 Banys
Ascensor per ai Casal Municipal (FS)
622001ASC!
622011 Rehabilitado pis mpai Avda Uuls Conpanys (FS)

TOTALS

CONCEPTE

DENOMNACIO

870000

Romanent tresoreria per a desp. grals

1.285.504,30

1.285.504,30

Suplerpent üe crédit
ORGI 3ROG

181 933

ECO.

Finan^ament

DENOMIWCO

632001 Rehabilits
Rehabilitació Casal Urb. Marilima ^to^d (FS)

TOTALS

1.000.0C

ORG.

DENOMINACIO

870000

Romanení tresoreria per a desp. grats

1.000.0C

7\

011

ECO.

Finansament
CONCEPTE

DENOMNACIO

91300]Amortitzac
Amortitzacló de présteos

TOTALS

_448.000,OC

T

DENOMNACIO

870000

Romanent de tresorerla per a desp. grals 446.000,00
446.000,00

446.000.0C

Balxgs estat de despeses

Suplement de crédit
OROI 'ROG

r\\ 311
TOTALS

ECO.

DENOMNACO

_2269S RecoSHda df animáis abandonáis

1.000.00
1.000,00

Suplement de crédlt
ORGJ 'ROO.

1.285.504,30

ORO. PROS.
9.700.0C

6

920

ECO.

DENOMNACIO

22500 Pía <S usos temporada 2017

9.700,00

9.700,00_
9.70Q,00_

Segon.- Sotmetre 1'expedient a informació pública durant un període de quinze dies ais
efectes de presentado d'al-legacions, transcorreguts els quals i sense que aquestos s'hagin
produft, s'entendrá 1'expedient aprovat definitivament, d'acord amb 1'article 169 del RDL
2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locáis.
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Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal ais efectes oportuns.
No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.

Torredembarra, 13 dejuliol de 2017
Vi st i plau,
El secretan,

Rafael Orihuel Iranzo

1'alcalde,

\ Eduardjiovtra Gual
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