DILIGENCIA. El Pie de 1'Ajuntament, en sessió de data d'avui,
ha adoptat el següent acord en relació a aquesta proposta:
B-aprovació D desestimació
D es deixa sobre la taula D es dona compte
Torredembarra, __•- "

Ajuntament de Torredembarra

EI/La Secretari/a,

AG4/G504/19/04
DGS/ROI

COMISSIÓ D'ESTUDI, INFORME I CONSULTA GENERAL
Sessió: 14 de febrer de 2019
Dictamen proposant la modificado de crédit 4/2019
Aquesta regidoria ha examinat detingudament 1'expedient de crédit 4/2019 tramitat per tal de
modificar crédits de 1'estat de despeses, mitjangant crédit extraordinari dins del vigent
Pressupost de la Corporació.

Relació de fets
Vistes les necessitats de la regidoria de Cultura i Festes d'assumir despeses considerades
de gran importancia per ais interessos del municipi, es preveu una modificado del
pressupost per establir crédit extraordinari finan^at 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 1'aplicació pressupostária
necessária 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
2019, finan?ades amb la baixa de crédit de despeses d'una aplicado pressupostária del
pressupost vigent no compromesos, la dotació de la qual es considera redufble sense
pertorbació del servei respectiu.
En data 6 de febrerde 2019, la interventora emet informe favorable núm. 04-2019-102.

Leqislació aplicable
> LO 2/2012, de 27 d'abril , de 23 de marc, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera.

> Peí que fa ais crédits extraordinaris

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 pera 1'exercici 2019.
> Peí Que fa a les modificacions 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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o Articles 9,10 i 11 de les Bases d'execució del Pressupost de 1'exercici 2019, en quant a
1'entrada en vigor i la seva executivitat.
Per la qual cosa, vista la proposta del regidor cfhisenda, de data 6 de febrer de 2019, la
Comissió d'Estudi, Informe i Consulta General, per MAJORIA deis seus membres (amb el
vot a favor deis grups municipals d'ERC-AM, PSC-CP, ABG, PDeCAT i Unió i PP, i
1'abstenció deis grups municipals de C's, CUP-PA i AVUI-D), propasa a 1'Ajuntament en Pie

1'adopció del següentACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crédit mitjangant crédit extraordinari proposada
en 1'Expedient 4/209 del Pressupost de la Corporació, segons es detalla:
Crédltextraordlnari

3RGJ(:'ROG ECO.

8|

FInansament

CONCEPTE/APLICACIÓ
PRESSUPOSTÁRIA

DENOMINACIO

924 48903 Subvenció Assoclacló wihs Santjordl

TOTALS

I

i
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5.800,00

8-924-48904

DENOMINACIO
Subvencione a Associaclons de vehs

5.800,00

5.800,00
5.800,00

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 aquestas 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 d'hisendes locáis.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal ais efectes oportuns.
No obstant, el Pie acordará alió que consideri convenient.

Torredembarra, 14 de febrer de 2019
Vist i plau,
1'alcalde, ..) '7

El secretan,
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Rafael Orihuel Iranzo

Eduard RoviraGual
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