
DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avui,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:

aprovació D desestimado

D es deixa sobre la taula D es dona compte

Ajuntament de Torredembarra
Torredembarra,

"rfliCt

EI/La Secretari/a,

^ AG4/e504/18/26
EVB/RPG

COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA GENERAL

Sessió: 11 cfoctubre de 2018

Dictamen proposant 1'aprovació inicial de 1'expedient de modificado de crédit 26/2018

Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 26/2018 tramitat per tal de
modificar crédits de 1'estat de despeses, mitjangant crédit extraordinari j suplement de crédit
dins del vigent Pressupost de la Corporació.

Relació de fets

Vistes les necessitats de les diferente 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 finangat amb romanent de
tresoreria per a despeses generáis i amb baixa de crédit de despeses 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
d'execució 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 reduíble sense pertorbació del
servei respectiu.

En data 5 d'octubre de 2018, la interventora emet informe favorable núm. 04-2018-650.

Leaislació aplicable

> RD Llei 1/2018, de 23 de man?, que prorroga el destí del superávit per a inversions
financerament sostenibles.

> LO 2/2012, de 27 d'abril , de 23 de mar?, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera.

> Peí que fa ais crédits extraordinaris i suplement de crédit:

o 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 d'execució del Pressupost per a 1'exercici 2018.

> Peí que fa a les modificacions de crédit en general:
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Ajuntament de Torredembarra

DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avui,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:

D aprovació D desestimació

D es deixa sobre la taula D es dona compte

Torredembarra,

EI/La Secretari/a,

AG4/G504/18/26
EVB/RPG

e Art. 36 i següents del RD 500/90 peí qual es desenvolupa la Llei reguladora de les Hisendes
Locáis.

• 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 5 d'octubre de 2018, la
Comissió ct'Estudi, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC, PSC, ABG i PP, i 1'abstenció deis grups
municipals de C's, PDeCAT i Unió, CUP i Avui-D), propasa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció
delsegüentACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificado de crédit mitjan^ant crédit extraordinari i suplement
de crédit propasada en 1'Expedient 26/2018 del Pressupost de la Corporació, segons es
detalla:

Crédltextraordlnari

•¡Rlf

21
91

'ROC

342
323

ECO.

61900
61900

DENOMINACO

(FS^AdeguacÍó piscina municipal
Cobriment antícdipósit Escoja Anti na

1.332.000,00
9.459.11

TOTALS : : 1.341.459,11

Hnan?ament

CONCEPTE/APUCAGIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

870000
9-323-623000

DENOMINACIO

Romanent tpesoreria pera cfesp. grals
Equipamentsmjilora centres escoiars

1.332.000.00
9.459,11

1.341.459,11

Suptementde crédit

71

ORGlPROGlPROG

11

TOTALS

ECO.

91300|Ar

DENOMINACIO

Amortllzació présteos 5.155,04

5.155,04

Rnangament

ORO.

870000

DENOMINACIO

Romanen! tresoreria par a desp. grals 5.155.04

5.155,04

Segon.- Sotmetre 1'expedient a informado pública durant un període de quinze dies ais
efectes de presentado d'al-legacions, transcorreguts els quals i sense que aquestes s'hagin
produít, 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 cfhisendes locáis.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal ais efectes oportuns.

No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.

Torredembarra, 11 d'octubre de 2018

El secretar! agcktántaf,
Vist i plau,
1'alcalde,

/^BLaffToñ Piñeiro Guibernau Eduard Rovira Gual
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