
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:

0'aprovació O desestimado

D es deixa sobre la taula D es dona compte

Torredembarra, I / VA;b Áüi0

EI/La Secretari/a,

AG4/G504/18/08
EVB/ROI

COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORIVIE I CONSULTA GENERAL

Sessió: 10 de maig de 2018

Dictamen proposant la modificado de crédit 8/2018

Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 8/2018 tramitat per tal de
modificar crédits de 1'estat de despeses, mitjan?ant 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 dlnversió considerades
de gran importancia per ais interessos del municipi, es preveu una modificado del
pressupost per establir crédit extraordinari i suplement de crédit finan?at amb romanent de
tresoreria per a despeses generáis ja que es tracta d' una inversió financerament sostenible i
amb baixa de crédit de despesa cfaltres aplicacions pressupostáries del pressupost vigent
no compromeses, per no ésser susceptibles cfajornament 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 2018, finan?ades amb romanent de tresoreria per a despeses
generáis i amb la baixa de crédit de despeses d'aplicacions pressupostáries del pressupost
vigent no compromesos, la dotació de la qual es considera reduíble sense pertorbació del
servei respectiu.

En data 4 de maig de 2018, la interventora emet informe favorable núm. 04-2018-305.

Legislacio aplicable

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

• 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 qeneral:

• 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 d'execució del Pressupost de 1'exercici 2018, en quant a
1'entrada en vigor i la seva executivitat.
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Per la qual cosa, vista la proposta de del regidor cfhisenda, de data 4 de maig de 2018, la
Comissió d'Estud¡, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC, PSC i ABG, i 1'abstenció deis grups municipals de
C's, PDeCAT i Unió, CUP, PP i Avui-D), proposa a 1'Ajuntament en Pie 1'adopció del següent
ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment la modificado de crédit mitjan^ant crédit extraordinari i suplement
de crédit propasada en 1'Expedient 8/2018 del Pressupost de la Corporació, segons es detalla:

Crédlt extraordinarl

6

ORG|PROG|PROG.

1621

TQTALS

ECO.

62400

DENOMINACIO

Camió rrini deixalleria (IFS) 40.000,00

40.000,00

Finangament

CONCEPTE

870000

DENOMINACIO

Romanent tresoreria per a desp. grate 40.000,00

40.000,00

Suplement de crédit

3RG|

3

PROG.

1532

ECO.

62401

DENOMINACO

Altres vehicles brigada d' obres I servéis 8.983,94

TOTALS: 8.983,94

Baixes estat de despeses

ORG.I

10
12
13
15
16
17
2
2
2
2
3
3
4
6
8

PROG.

920
342
231
342
431
172
130
920
335
912
165

1532
132
1623
338

ECO.

62400
61912
62200
622000
62300
63300
62200
625000
63200
62300
60111
61903
62302
62300
82300

DENOMINACIO

Vehicle regidoria d' Urbanisme

Cobertura piscina municipai

Caseta zona petanca Passeig de la Sort

Construcció de tanca de protecció

Inversions de ta regidoria de Comer?

Megafonia platges

Casema Poiicia Local

Mampares saja informática

Sala Santa Rosalía - Ca! Maigm

Fanstois per a edifícis municipals

Adequació i miilora enllumenat públic

Ampliació voreres Pompeu Fabra

Piotter embarcació Policia Local

Maquinaria per a triiuració de poda

Escenari móbil cobert

1.800,00

334,56
0.60

21,49
1.618,32

2.137,85

146.80
882,65
822,80
256,74
58,59

0,01

42,14
850.00

11,39

8.983,94

Suplement de crédlt

ORG,

2

PROG.

920

TOTALS

ECO;

62400

DENOMINACIO

Vehicles OAC i jnspecció tributaria 5.000,00

5.000,00

Balxes estat de despeses

ORO. I

3

PROG.

1532

ECO,

619010

DENOMINACIO

h/tobiiiari urbá 5.000,00

5.000,00

Segon.- Sotmetre 1'expedient a informació pública durant un període de quinze dies ais
efectos de presentado d'al-legacions, transcorreguts els quals i sense que aquestes 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 cl'hisendes locáis.

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

No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.
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Torredembarra, 10 de maig de 2018

El secretan,

Vist i plau,
1'alcalde,

Rafael Orihuel Iranzo \i=duard Roy\p0¡'Gua\
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