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Informe de Control Financer
Que emet el funcionari qui subscriu, d’acord amb els articles 220 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals, l’article 29 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del controls intern a les entitats del sector públic local i l’article 4.1 b) del
RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional i d’altres disposicions
concordants, en relació a l’assumpte de referència.
1.

Antecedents

S’ha rebut a aquesta Intervenció petició d’informe relatiu a la següent modificació de
crèdit del pressupost de 2019 de la Corporació, per un import de 22.388.850,17€ amb
el següent detall:
Aplicació de fons

22.670.446,98€
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Origen de fons

22.670.446,98€
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L’expedient s’ha portat a informar en format electrònic a través del gestor documental
corporatiu, i en ell s’hi inclou la documentació preceptiva per a realitzar l’informe de
control financer.
2.

Fonaments jurídics
•

Articles 175 i 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals

•

Articles 35 a 38 i 49 a 51 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos

•

Bases 11, 12, 16, 18 i 73 d’execució del pressupost per a l’exercici 2019 de
la Diputació de Tarragona

3.

Anàlisi de la modificació de crèdit

3.1

Dels suplements de crèdit, els crèdits extraordinaris i del seu finançament

De les disposicions de caràcter general relatives als suplements de crèdit són
d’aplicació els articles que s’enumeren a continuació:
•

L’article 177 del RDL 2/2004.

•

Els articles 35 a 38 RD 500/1990.

Les disposicions internes d’adaptació i adequació de les disposicions generals a la
organització i circumstàncies pròpies de l’ens són les següents:

a)

•

La Base 11 d’execució del pressupost per a l’exercici 2019

•

La BASE 18 d’execució del pressupost per a l’exercici 2019.

Revisió sobre els crèdits pressupostaris que es proposa suplementar o als
quals es proposa dotar com a crèdits extraordinaris, i d’acord amb el que
estableixen els articles 35 a 38 RD 500/1990 i 177 RDL 2/2004
•

En referència a l’exposició i a l’origen de les necessitats i a la justificació de la
realització de despeses específiques i determinades, s’han de tenir en compte
les següents observacions:
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o En les 27 aplicacions pressupostàries que inclouen crèdits
extraordinaris s’ha obtingut evidència suficient que suporti la necessitat
de la modificació, i en les 9 aplicacions pressupostàries que inclouen
suplements de crèdit, també s’ha obtingut evidència suficient de 8
d’elles que suporti la necessitat de la modificació.
o De les 27 aplicacions pressupostàries que inclouen crèdits
extraordinaris s’ha obtingut evidència suficient que es tracta de
despeses específiques i determinades, i de les 9 aplicacions
pressupostàries que inclouen suplements de crèdit, s’ha obtingut
evidència suficient que es tracta de despeses específiques i
determinades en 8 dels casos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Acreditació/ju
stificació

Número
d’aplicacions

Número
aplicacions amb
acreditació/justific
ació insuficient

% sense
acreditació/just
ificació sobre
aplicacions

27

0

0%

9

1

11%

27

0

0%

9

1

11%

Origen de
necessitats

Despeses
específiques i
determinades

•

En relació a la necessitat de la inclusió en el pressupost del 2019, en el sentit
que no poden demorar-se fins a l’exercici següent:
En 3 de les 27 aplicacions pressupostàries que inclouen crèdits extraordinaris
s’ha obtingut evidència suficient que les modificacions no podien demorar-se
fins l’exercici següent, i de les 9 aplicacions pressupostàries que inclouen
suplements de crèdit s’ha obtingut evidència suficient d’aquest mateix aspecte
només en un cas.

•

Acreditació/ju
stificació

Número
d’aplicacions

Número
aplicacions amb
acreditació/justific
ació no suficient

% sense
acreditació/just
ificació sobre
aplicacions

Despeses que
no es poden
demorar fins
l’exercici
següent

27

24

88%

9

8

88%

En relació a la insuficiència o no existència de crèdit i la impossibilitat de la
seva ampliació:
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En el cas dels crèdits extraordinaris, en tots els casos no existien crèdits
al pressupost aprovat per a fer-ne front, per la qual cosa la seva
tramitació és correcta.
En el cas dels suplements de crèdit, de les 9 aplicacions pressupostàries
que es proposen suplementar, en cap d’elles queda acreditat en
l’expedient la insuficiència de crèdit a les aplicacions pressupostàries
proposades suplementar. Totes les aplicacions es van dotar en el
pressupost inicial però no està documentat en l’expedient de la
modificació quines necessitats es pretenien cobrir amb aquells crèdits, i si
aquests que es proposen es van tenir o no en compte.
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Les aplicacions pressupostàries a les que es proposen dotar els crèdits
corresponents, no són ampliables d’acord amb el que estableixen la Base
12 d’execució del pressupost per a l’exercici 2019, per la qual cosa queda
acreditada la impossibilitat de la seva ampliació.
b) Revisió del finançament a través de les baixes per anul·lació de crèdits
(articles 49 a 51 del RD 500/90 i 177.4 del RD 2/2004)
o En totes les aplicacions on es proposen baixes es disposa de crèdit suficient.
o A la data del present informe no hi ha crèdits compromesos amb càrrec a les
aplicacions on es proposen baixes i s’han comptabilitzat retencions de crèdit
per indisponibilitat per tal de garantir, mentre no s’aprova definitivament la
modificació de crèdit, la seva no disposició o compromís.
o Respecte la justificació/acreditació que la baixa dels crèdits s’estima
reductible o anul·lable sense pertorbar el respectiu servei, cal esmentar que si
que es justifica aquest aspecte.
d) Revisió del finançament a través de l’ús del romanent líquid de tresoreria
(articles 36 del RD 500/90 i 177.4 del RD 2/2004)
La normativa d’aplicació admet el romanent líquid de tresoreria com a mitjà de
finançament tant pels suplements de crèdit com pels crèdits extraordinaris.
Tanmateix, es comprova que es disposa de romanent líquid de tresoreria suficient
per finançar la modificació de crèdit proposada:
Concepte
RT derivat de la liquidació 2018
MC1 - Incorporació romanents de crèdit

Import
153.889.156,61
-119.375.895,67

MC2 : RT proposat utilitzar

-11.978.769,19

MC3: RT proposat utilitzar

-22.388.850,17

RT després de la MC2

145.641,58
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3.2

Òrgan d’aprovació

Tant les disposicions de caràcter general com les disposicions internes d’aplicació a
les modificacions de crèdit determinen que els expedients de suplement de crèdit i de
crèdit extraordinari s’hauran d’incoar pel President de la Corporació o l’Òrgan
competent de l’Organisme Autònom i l’aprovació d’aquests correspon al Ple de la
Corporació. Per tant, l’òrgan d’aprovació proposat de l’expedient objecte d’aquest
informe és competent per a la seva aprovació.
3.3

Expedient de modificació de crèdit

La base 17 d’execució del pressupost per a 2019 regula les normes generals de
tramitació dels expedients de modificació de crèdit.
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De la revisió de l’expedient es comprova que no es compleixen tots els requeriments
detallats a l’esmentada base 17:
•

Les propostes de modificació de crèdit hauran d’estar signades pel responsable
de la unitat i el diputat de l’àrea, requisit que es compleix en totes les
aplicacions proposades modificar.

•

En cap de les aplicacions que es proposa modificar les memòries no tenen
justificació suficient de la urgència.

Per tal que l’expedient de modificació de crèdit contingui tota la informació suficient i
necessària per a tramitar les propostes es recomana que en totes les memòries
justificatives s’especifiqui tota la informació que es requereix per la normativa vigent,
en especial la seva urgència o no demora fins l’exercici següent i la insuficiència de
crèdit en el pressupost corrent, ja que són aspectes que no s’especifiquen de forma
clara les memòries presentades.
3.4

De l’estabilitat pressupostària

Els articles 3 i 11 de la LOEPSF determinen que l’elaboració, aprovació i execució de
dels Pressupostos es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària.
Les Corporacions Locals, per tal de complir amb el principi d’estabilitat pressupostària,
han de presentar situació d’equilibri o superàvit, determinat per la capacitat o
necessitat de finançament, que pot definir-se, en termes pressupostaris, com la
diferència entre els capítols 1 a 7 del Pressupost de despeses i els Capítols 1 a 7 del
Pressupost d’ingressos, a la que hauran d’aplicar-se els ajustos necessaris per tal de
determinar el compliment de l’estabilitat pressupostària en termes del Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC).
El compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en relació amb el pressupost de
la Diputació de Tarragona modificat en la modificació de crèdit número 3 de la
Corporació, s’ha de calcular en termes consolidats, per la qual cosa, al respecte del
compliment de la modificació que es proposa aprovar s’ha de tenir en compte el que
s’especifica en l’informe específic que es fa al respecte, que conclou, textualment:
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“El pressupost de la Diputació de Tarragona compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària després d’incorporar la modificació de crèdit número 3 de la
Corporació, ja que presenta capacitat de finançament.
Així mateix compleix amb el sostre de despesa no financera informat amb l’avaluació
del projecte de pressupost 2019 i ratificat al pal econòmic i financer 2019-2020 perquè
la previsió d’execució dels crèdits definitius previstos no superarà aquest límit.
Per tant, el resultat de l’informe d’avaluació de la proposta de modificació de crèdit
número 3 de la Diputació de Tarragona és de compliment.”
4.

Opinió tècnica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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De tot l’exposat en els punts anteriors es pot concloure respecte l’expedient de
modificació de crèdit del pressupost 2019 núm. 3 de la Corporació:
•

Quant a la viabilitat del finançament proposat, es disposa de saldo suficient
en el RLT, i de crèdit disponible en les baixes proposades, en conseqüència
es considera viable per tal de finançar la modificació de crèdit número 3 de
pressupost de 2019, en els termes proposats.

•

S’han detectat algunes mancances documentals que s’enumeren en el text
d’aquest informe i que s’haurien d’esmenar per tal de complir amb tots els
requisits formals per a l’aprovació de l’expedient.

•

Es compleixen la resta dels requeriments legals i formals que estableix la
normativa d’aplicació.

L’interventor General
Tomàs Carbonell i Vila
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Secció de comptabilitat i pressupost
Intervenció
TCV/ajms

Assumpte: Compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en relació
amb el Pressupost de la Diputació de
Tarragona modificat en la modificació de
crèdit número 3 de la Corporació.
Destinatari: Ple corporatiu
Emissor: Interventor general

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7B4D88CEA1EA4F1498C8D94E4DB8998D i data d'emissió 03/06/2019 a les 09:33:38

INFORME D’INTERVENCIÓ

I.- Antecedents
Amb data 28 de febrer s’ha emès informe d’intervenció sobre el compliment
dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera a la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018., resultant un incompliment de la regla de la despesa.
El Ple de la Diputació de Tarragona, amb data 29 de març de 2019, va
aprovar inicialment el pla econòmic financer per l’incompliment de la regla de
la despesa a la liquidació de l’exercici 2018, el qual està pendent d’aprovació
definitiva per l’òrgan de tutela financera.
S’ha presentat a Intervenció per al seu estudi la proposta de modificació de
crèdit número 3 per a l’exercici 2019 de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms.
II.- Àmbit objectiu de l’informe.
L’article 16 del Reial Decret número 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011 d’Estabilitat
Pressupostària en la seva aplicació als ens locals estableix que l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat dels ens locals correspon a l’Interventor i
que s’ha d’emetre informe independent i incorporar-se als previstos als articles
168.4 (informe d’intervenció del pressupost), 177.2 (informe d’intervenció
sobre expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit) i 191.3
(liquidació del pressupost) de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
En aquest informe s’haurà de detallar els càlculs efectuats i els ajustos
practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de
despeses i d’ingressos pressupostaris.
D’acord amb l’article 15 de la mateixa llei s’entendrà complert l’objectiu
d’estabilitat quan els pressupostos inicials, o en el seu cas les modificacions i
les liquidacions pressupostàries assoleixin l’objectiu d’equilibri o superàvit
establert. Per tant, s’entén que l’avaluació del compliment en aquests informes
s’ha de realitzar estrictament en termes de capacitat o necessitat de
finançament.
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Secció de comptabilitat i pressupost
Intervenció
D’altra banda l’article 30 de la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que les corporacions locals
aprovaran, en els seus àmbits respectius, un límit màxim de despesa no
financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de
la despesa que fixa l’article 12 i que marcarà el sostre de recursos dels seus
pressupostos. Aquest límit de despesa no financera calculat en l’informe
d’estabilitat pressupostària sobre el projecte de Pressupost 2019 va ser fixat
en 146.471.684’73 €.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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En aquest informe s’haurà d’avaluar que la despesa no financera prevista
d’executar al pressupost amb les seves modificacions no excedeixi aquest
límit coherent amb el compliment de la regla de la despesa i l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
III.- Àmbit subjectiu de l’informe: perímetre dels ens que composen el
sector públic de la Diputació de Tarragona.
S’estableix un àmbit subjectiu d’aplicació més ampli que el previst a l'article
164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL), en el qual es
determinen els ens el Pressupost dels quals s'ha d'incloure en l'aprovació del
Pressupost General. En la verificació dels requeriments de la LOEPiSF cal
integrar també el pressupost dels ens que d’acord amb la sectorització
realitzada per la Intervención General del Estado (IGAE) siguin Sector Públic i
estiguin sota el perímetre de la Diputació de Tarragona.
Des de l’1 d’abril de 2018 l’Associació Arc Llatí, que en el seu dia va ser
considerada sector públic per la IGAE, ha passat a formar part del perímetre
de sectorització de la Diputació de Tarragona i, per tant, les seves dades
s’han d’incloure en aquests càlculs.
Denominació
Diputació Provincial de Tarragona
O. Aut. Gestió d'Ingressos (BASE)
P. Turisme
Associació Arc Llatí

Tipus ens
Ens matriu
Organisme autònom administratiu
Organisme autònom administratiu
Institucions sense ànim de lucre

Pressupost
Limitatiu
Limitatiu
Limitatiu
Estimatiu

IV.- Objectius quantitatius de referència.
D’acord amb l’article quinzè de la LOEPiSF correspon al Govern de l’Estat,
mitjançant acord del consell de ministres, fixar al llarg del primer semestre de
cada any els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic referit als
tres exercicis següents per al conjunt de les administracions públiques. La
proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar d’un informe
d’avaluació de la situació econòmica prevista que ha d’incloure, entre d’altres,
la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (PIB) a mig
termini de l'economia espanyola prevista per a poder determinar la regla de la
despesa. L’elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressupostos de les
administracions públiques s’han d’ajustar als objectius esmentats.
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Secció de comptabilitat i pressupost
Intervenció
L'acord de Consell de Ministres de data 7 de juliol de 2017 (trienni 2018-2020)
va fixar les taxes de referència següents en relació a les Corporacions Locals:
2019
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB

0,0%

Objectiu de Deute Públic, en % PIB

2,6%

Regla de la despesa, en % de creixement

2,7%
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L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’ha d’interpretar com a inexistència de
dèficit en termes SEC, que traduït en comptabilitat pressupostària es pot
entendre com el no augment del nivell global d’endeutament de l’ens.
Ara bé, com s’ha posat de manifest la Diputació de Tarragona es troba
immersa en un pla econòmic financer que, en cas d’aprovar-se definitivament
per l’òrgan de tutela financera, fixa com a objectius:
Concepte
Capacitat/Necessitat de
finançament
Compliment de la Regla de la
Despesa
Deute Viu

Objectiu
>0

2019
Previsió ORN

2020
Previsió ORN

18.228.454,33

22.358.516,94

282.208,80
13,20%

392.171,37
10,00%

>0
< 110%

Així mateix es fixaven els següents sostres de despesa no financera:
2019
Límit de la
despesa no
financera

2020

146.471.684,73 150.572.891,90

V.- Avaluació dels objectius.
Vista la proposta de modificació de crèdit de Corporació es procedeix a
avaluar el compliment de l’estabilitat pressupostària en base als següents
supòsits per als càlculs realitzats:






S’han mantingut les previsions d’ingressos del pressupost.
La liquidació del pressupost de despeses s’avalua incorporant als
crèdits definitius actuals les modificacions previstes (MC2 i MC3).
La previsió d’obligacions es calcula en funció dels percentatges
d’execució trimestral dels tres exercicis anteriors, comparant
obligacions reconegudes nétes amb crèdits definitius.
Les previsions d’interessos i amortització per als préstecs de Diputació
de Tarragona són les obtingudes del programari de gestió de
l’endeutament a data actual.
S’assumeix una amortització anticipada íntegra de 3.221.079’27 € per
inexecució d’IFS a realitzar a finals d’any.
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No es té en compte la previsió d’amortització inclosa en la MC3 de
15’12 M€, donat que resta pendent de determinar si finalment s’optarà
per aquesta opció o bé s’executaran IFS.
Els ajustos SEC són els realitzats per a l’avaluació del pressupost.
L’avaluació de l’Arc Llatí manté les mateixes dades que les del
pressupost inicial.

El resultat dels càlculs esmentats es presenta en els resums següents:
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Ingressos – previsions de drets reconeguts néts

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Pressupost corrent
Capítol 6
Capítol 7
Pressupost no
financer
Capítol 8
Capítol 9
Pressupost financer
Total

Corporació
BASE
14.626.738,09
0,00
12.443.345,22
0,00
2.304.058,13 16.360.000,00
102.327.215,11
0,00
473.643,45
40.000,00
132.175.000,00 16.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Turisme
0,00
0,00
16.100,00
7.608.400,00
500,00
7.625.000,00
0,00
0,00

Ajustos
Consolidats
0,00 14.626.738,09
0,00 12.443.345,22
0,00 18.680.158,13
6.466.400,00 103.469.215,11
0,00
514.143,45
6.466.400,00 149.733.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

132.175.000,00 16.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.175.000,00 16.400.000,00

7.625.000,00
0,00
0,00
0,00
7.625.000,00

6.466.400,00 149.733.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.466.400,00 149.733.600,00

Despeses
Corporació
BASE
47.482.678,33 9.505.542,33
13.295.148,66 4.135.533,96
138.633,30
3.357,37
28.080.908,96
4.420,71
0,00
0,00
88.997.369,25 13.648.854,37
12.308.847’60
650.194,78
17.628.458,27
0,00

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Pressupost corrent
Capítol 6
Capítol 7
Pressupost no
financer
118.934.705’13 14.299.049,15
Capítol 8
0,00
0,00
Capítol 9
8.396.257,09
0,00
Pressupost financer
8.396.257,09
0,00
Total 127.330.962’22 14.299.049,15

Turisme
1.323.426,67
3.269.151,79
0,62
2.304.198,31
0,00
6.896.777,39
11.884,57
0,00

Ajustos
Consolidats
0,00 58.311.647,33
0,00 20.699.834,41
0,00
141.991,29
6.466.400,00 23.923.127,98
0,00
0,00
6.466.400,00 103.076.601,01
0,00 12.970.926’95
0,00 17.628.458,27

6.908.661,96
0,00
0,00
0,00
6.908.661,96

6.466.400,00 133.676.016’24
0,00
0,00
0,00
8.396.257,09
0,00
8.396.257,09
6.466.400,00 142.072.273’33
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1. Càlcul del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària:
Ens

Ingressos
financers

no Despeses no Ajusts SEC
financeres

Corporació
BASE
Turisme
Arc Llatí

132.175.000’00 118.934.705’13 3.530.068’26
16.400.000’00
14.299.049’15
0’00
7.625.000’00
6.908.661’96
361.766’73
373.400’00
273.400’00
0’00
156.573.400’00 140.415.816’24 4.236.262’12

Capacitat/
necessitat
finançament
16.770.363’13
2.445.377’98
1.078.104’77
100.000’00
20.393.845’88

2. Compliment del sostre de despesa no financera:
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Ens
Sostre de despesa no financera al Pressupost
Despesa no financera estimada consolidada
Despesa no financera estimada Arc Llatí

Despesa
no
financera
146.471.684’73
133.676.016’24
273.400’00
12.522.268’49

VI.- Conclusions
El pressupost de la Diputació de Tarragona compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària després d’incorporar la modificació de crèdit número 3 de la
Corporació, ja que presenta capacitat de finançament.
Així mateix compleix amb el sostre de despesa no financera informat amb
l’avaluació del projecte de pressupost 2019 i ratificat al pal econòmic i financer
2019-2020 perquè la previsió d’execució dels crèdits definitius previstos no
superarà aquest límit.

Per tant, el resultat de l’informe d’avaluació de la proposta de modificació
de crèdit número 3 de la Diputació de Tarragona és de compliment.

Tomàs Carbonell Vila
Interventor general
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ANNEX I – AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Tomas Carbonell Vila el dia 17/04/2019 a les 11:03:15

Ens:
Exercici:
Model:
Objecte:

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2019
F.3.2
MC3

Secció de comptabilitat i pressupost
Intervenció

Avaluació del compliment de l'estabilitat pressupostària
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Ens
Corporació
BASE
Patronat de Turisme
Arc Llatí

Estabilitat pressupostària
Ajust S.E.C.
Ajusts per
Ingressos no Despeses no
operacions Cap./Nec. de
financers
financeres
internes
Finançament
Ajusts
132.175.000,00 118.934.705,13
3.530.068,26
0,00 16.770.363,13
16.400.000,00 14.299.049,15
344.427,13
0,00
2.445.377,98
7.625.000,00
6.908.661,96
361.766,73
0,00
1.078.104,77
373.400,00
273.400,00
0,00
0,00
100.000,00
156.573.400,00 140.415.816,24
4.236.262,12
0,00
Capacitat o necessitat de finançament de l'ens local 20.393.845,88
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Resum d'ingressos i despeses pressupostaris per al càlcul de l'estabilitat

Corporació
Capítol 1
14.626.738,09
Capítol 2
12.443.345,22
Capítol 3
2.304.058,13
Capítol 4
102.327.215,11
Capítol 5
473.643,45
Pressupost corrent
132.175.000,00
Capítol 6
0,00
Capítol 7
0,00
Pressupost no financer 132.175.000,00
Capítol 8
0,00
Capítol 9
0,00
Pressupost financer
0,00
Total 132.175.000,00
Corporació
Capítol 1
47.482.678,33
Capítol 2
13.295.148,66
Capítol 3
138.663,30
Capítol 4
28.080.908,96
Capítol 5
0,00
Pressupost corrent
88.997.399,25
Capítol 6
12.308.847,60
Capítol 7
17.628.458,27
Pressupost no financer 118.934.705,13
Capítol 8
0,00
Capítol 9
8.396.257,09
Pressupost financer
8.396.257,09
Total 127.330.962,22

Ingressos
BASE
0,00
0,00
16.360.000,00
0,00
40.000,00
16.400.000,00
0,00
0,00
16.400.000,00
0,00
0,00
0,00
16.400.000,00
Despeses
BASE
9.505.542,33
4.135.533,96
3.357,37
4.420,71
0,00
13.648.854,37
650.194,78
0,00
14.299.049,15
0,00
0,00
0,00
14.299.049,15
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Turisme
0,00
0,00
16.100,00
7.608.400,00
500,00
7.625.000,00
0,00
0,00
7.625.000,00
0,00
0,00
0,00
7.625.000,00

Ajustos
0,00
0,00
0,00
6.466.400,00
0,00
6.466.400,00
0,00
0,00
6.466.400,00
0,00
0,00
0,00
6.466.400,00

Consolidats
14.626.738,09
12.443.345,22
18.680.158,13
103.469.215,11
514.143,45
149.733.600,00
0,00
0,00
149.733.600,00
0,00
0,00
0,00
149.733.600,00

Turisme
1.323.426,67
3.269.151,79
0,62
2.304.198,31
0,00
6.896.777,39
11.884,57
0,00
6.908.661,96
0,00
0,00
0,00
6.908.661,96

Ajustos
0,00
0,00
0,00
6.466.400,00
0,00
6.466.400,00
0,00
0,00
6.466.400,00
0,00
0,00
0,00
6.466.400,00

Consolidats
58.311.647,33
20.699.834,41
142.021,29
23.923.127,98
0,00
103.076.631,01
12.970.926,95
17.628.458,27
133.676.016,24
0,00
8.396.257,09
8.396.257,09
142.072.273,33
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Ens:
Exercici:
Model:
Objecte:

Unitat de comptabilitat
Intervenció

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2019
F.1.1.B1
MC3
Ajustos contemplats a l'Informe d'Avaluació per a relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes

Import. Ajust a
Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports d'ingressos i
aplicar al saldo
despeses)
Identif.
pressupostari (+/-)
Ajust per recaptació ingressos capítol 1.
GR000
842.308,73
GR000b Ajust per recaptació ingressos capítol 2.
688.523,99
GR000c Ajust per recaptació ingressos capítol 3.
431.608,06
Ajust per liquidació PIE - 2008.
GR001
275.106,84
Ajust per liquidació PIE - 2009.
GR002
1.160.402,40
Ajust per liquidació PIE - Altres exercicis
0,00
Interessos.
GR006
2.686,07
GR006b Diferències de canvi.
0,00
Inexecució
GR015
Inversions realitzades a compte de l'ens local.
GR009
0,00
Ingressos per venda d'accions o participacions.
GR004
0,00
Dividends i participació en beneficis.
GR003
0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea.
GR016
129.432,18
Operacions de permuta financera (SWAPS).
GR017
0,00
Operacions de reintegrament i execució d'avals.
GR018
0,00
Aportacions de capital a empreses públiques.
GR012
0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques.
GR013
0,00
Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
GR014
0,00
Inversions amb pagament ajornat.
GR008
0,00
GR008a Arrendament financer.
0,00
Contractes
d'associació
público
privada
(APP's)
GR008b
0,00
Inversions realitzades per compte d'una altra A.P.
GR010
0,00
Préstecs
GR019
0,00
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
GR020
0,00
Consolidació de transferències amb altres AP
GR021
0,00
Altres
GR099
0,00
Total d'ajustos al Pressupost de l'ens
3.530.068,26

Observacions

Els ajustos positius incrementen la capacitat de finançament mentre que els ajustos amb saldo (-) la redueixen.
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Ens:
Exercici:
Objecte:

Unitat de comptabilitat
Intervenció

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2019
MC3

INGRESSOS
Ajustos per recaptació efectiva

Drets
(previsions) a
l'exercici
14.626.738,09
14.626.738,09
12.443.345,22
2.304.058,13
2.304.058,13
Devolucions
0,00
Devolució a
l'exercici
275.106,84
1.160.402,40
0,00
Drets a
l'exercici
0,00
0,00

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1
1 Capítol 1
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3
3 Capítol3
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Ajust devolució ingressos excessius participació en els tributs
Ajust per liquidació PIE 2008
Ajust per liquidació PIE 2009
Ajust per liquidació PIE 2013
Ingressos obtinguts del pressupost de la UE
Projectes que es realitzaran a l'exercici i s'ingressaran en anys posteriors
Projectes que s'ingressaran a l'exercici i es van justificar anys anteriors

Drets a
l'exercici

Consolidació de transferències amb altres AP
Consolidació de transferències amb altres AP

ENDEUTAMENT
Periodificació d'interessos
Interessos del deute

Recaptació
corrent
13.551.020,92
13.551.020,92
13.131.869,21
2.447.317,49
2.447.317,49

Recaptació
tancats
1.918.025,90
1.918.025,90
0,00
288.348,70
288.348,70

Ajust corrent

-1.075.717,17
-1.075.717,17
688.523,99
143.259,36
143.259,36

Ajust tancats

1.918.025,90
1.918.025,90
0,00
288.348,70
288.348,70

275.106,84
1.160.402,40
0,00
Ajust total

Pagaments a
l'exercici
129.432,18
129.432,18
0,00
0,00
Suma d'ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la UE
129.432,18
Obligacions AP
concedent
Ajust
0,00

Ajust
Suma

Pressupost

1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA
6. INVERSIONS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Suma

45.132.697,89
15.320.069,80
533.000,00
33.198.479,60
3.588.820,84
12.878.564,87
13.108.367,00
0,00
6.100.000,00
129.860.000,00

842.308,73
842.308,73
688.523,99
431.608,06
431.608,06
0,00

Interés pagat
Interés meritat
129.021,94
126.335,87

INEXECUCIÓ
Capítol de despesa

Ajust total

% Execució
estimada
95,52%
89,54%
63,63%
112,50%
0,00%
113,02%
101,61%

2.686,07
2.686,07

Ajust per
inexecució
2.021.944,87
1.602.479,30
193.852,10
-4.149.809,95
3.588.820,84
-1.676.789,15
-211.044,71

1.369.453,30
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Ens:
Exercici:
Objecte:

Unitat de comptabilitat
Intervenció

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
2019
MC3

ALTRES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT
Ingressos per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Despeses per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Operacions
d'arrendament
financer no a
capítol 9

Avals executats
no al
pressupost
capítols 1 a 7

Reintegrament
d'avals no al
pressupost
capítols 1 a 7

Ajust

0,00
0,00
0,00

SWAPS de tipus de canvi
Arrendament financer
Reintegraments i execució d'avals
INVERSIONS
Inversió
certificada a
l'exercici

Pagaments
d'inversions no
certificades a
l'exercici

Ajust

Realitzades a compte de l'ens local
Amb pagament ajornat
Realitzades per compte d'una altra administració pública

0,00
0,00
0,00

DESPESA
Despeses
pendents
d'aplicar a
pressupost

Despeses
aplicades a
pressupost
d'anys anteriors

Despeses realitzades pendents d'aplicar a pressupost
Despeses realitzades anys anteriors que s'aplicaran al pressupost d'enguany

0,00
0,00
0,00

EMPRESES DEL GRUP
Plusvalues per
la venda
d'accions o
participacions
Ingressos per venda d'accions o participacions
Dividends i participació en beneficis
Aportacions de captial a empreses públiques
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques

Dividends no
procedents de
resultats
ordinaris

Subscripció
d'accions de
societats en
pèrdues

Assumpció de
deutes
d'empreses
públiques

Ajust

0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES
Contractes d'associació público - privada (APP's)

0,00
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Ens:
Exercici:
Model:
Objecte:

Unitat de comptabilitat
Intervenció

BASE
2019
F.1.1.B1
MC2
Ajustos contemplats a l'Informe d'Avaluació per a relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes

Import. Ajust a
Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports d'ingressos i
aplicar al saldo
despeses)
Identif.
pressupostari (+/-)
Ajust per recaptació ingressos capítol 1.
GR000
0,00
GR000b Ajust per recaptació ingressos capítol 2.
0,00
GR000c Ajust per recaptació ingressos capítol 3.
344.427,13
Ajust per liquidació PIE - 2008.
GR001
0,00
Ajust per liquidació PIE - 2009.
GR002
0,00
Interessos.
GR006
0,00
GR006b Diferències de canvi.
0,00
Inexecució
GR015
Inversions realitzades a compte de l'ens local.
GR009
0,00
Ingressos
per
venda
d'accions
o
participacions.
GR004
0,00
Dividends i participació en beneficis.
GR003
0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea.
GR016
0,00
Operacions de permuta financera (SWAPS).
GR017
0,00
Operacions de reintegrament i execució d'avals.
GR018
0,00
Aportacions de capital a empreses públiques.
GR012
0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques.
GR013
0,00
Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
GR014
0,00
Inversions amb pagament ajornat.
GR008
0,00
GR008a Arrendament financer.
0,00
GR008b Contractes d'associació público privada (APP's)
0,00
Inversions
realitzades
per
compte
d'una
altra
A.P.
GR010
0,00
Préstecs
GR019
0,00
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
GR020
0,00
Consolidació de transferències amb altres AP
GR021
0,00
Altres
GR099
0,00
Total d'ajustos al Pressupost de l'ens
344.427,13

Observacions

Els ajustos positius incrementen la capacitat de finançament mentre que els ajustos amb saldo (-) la redueixen.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Unitat de comptabilitat
Intervenció
Ens:
Exercici:
Objecte:

BASE
2019
MC2

INGRESSOS
Ajustos per recaptació efectiva

Drets a
l'exercici

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1
17100 Recàrrec provincial IAE
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3
329 Altres taxes
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Ajust devolució ingressos excessius participació en els tributs

Recaptació
corrent

Recaptació
tancats

Ajust corrent

0,00

0,00

0,00

0,00
16.360.000,00
16.360.000,00
Devolucions
0,00
Devolució a
l'exercici

0,00
16.593.324,48
16.593.324,48

0,00
111.102,65
111.102,65

0,00
0,00
0,00
233.324,48
233.324,48

Ajust tancats

Ajust total

0,00
0,00
0,00
111.102,65
111.102,65

0,00
0,00
0,00
344.427,13
344.427,13
0,00

Ajust per liquidació PIE 2008
Ajust per liquidació PIE 2009

0,00
0,00
Drets a
l'exercici

Ingressos obtinguts del pressupost de la UE
Projectes que es realitzarana l'exercici i s'ingressaran en anys posteriors
Projectes que s'ingressaran a l'exercici i es van justificar anys anteriors

Drets a
l'exercici

Consolidació de transferències amb altres AP
Consolidació de transferències amb altres AP

Pagaments a
l'exercici

Ajust total

Suma d'ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la UE
Obligacions AP
concedent
Ajust

0,00

ENDEUTAMENT
Periodificació d'interessos

Interés
pressupostat

Interés meritat

Ajust

Suma

INEXECUCIÓ
Capítol de despesa

Pressupost

1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA
6. INVERSIONS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Suma
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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0,00
0,00
0,00

9.860.987,15
5.296.067,52
30.000,00
26.216,17
471.729,16
715.000,00
0,00
0,00
0,00
16.400.000,00

% Execució
estimada
96,96%
83,41%
12,04%
100,00%
0,00%
86,84%
100,00%

0,00
0,00

Ajust per
inexecució
299.774,01
878.617,60
26.388,00
0,00
471.729,16
94.094,00
0,00

1.770.602,77
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Unitat de comptabilitat
Intervenció
Ens:
Exercici:
Objecte:

BASE
2019
MC2

ALTRES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT
Ingressos per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Despeses per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Operacions
d'arrendament
financer no a
capítol 9

Avals executats
no al
pressupost
capítols 1 a 7

Reintegrament
d'avals no al
pressupost
capítols 1 a 7

Ajust

0,00
0,00
0,00

SWAPS de tipus de canvi
Arrendament financer
Reintegraments i execució d'avals
INVERSIONS
Inversió
certificada a
l'exercici

Pagaments
d'inversions no
certificades a
l'exercici

Ajust

Realitzades a compte de l'ens local
Amb pagament ajornat
Realitzades per compte d'una altra administració pública

0,00
0,00
0,00

DESPESA
Despeses
pendents
d'aplicar a
pressupost

Despeses
aplicades a
pressupost
d'anys anteriors

Despeses realitzades pendents d'aplicar a pressupost
Despeses realitzades anys anteriors que s'aplicaran al pressupost d'enguany

0,00
0,00
0,00

EMPRESES DEL GRUP
Plusvalues per
la venda
d'accions o
participacions
Ingressos per venda d'accions o participacions
Dividends i participació en beneficis
Aportacions de captial a empreses públiques
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques

Dividends no
procedents de
resultats
ordinaris

Subscripció
d'accions de
societats en
pèrdues

Assumpció de
deutes
d'empreses
públiques

Ajust

0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES
Contractes d'associació público - privada (APP's)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Ens:
Exercici:
Model:
Objecte:

PATRONAT DE TURISME
2019
F.1.1.B1
MC2

Unitat de comptabilitat
Intervenció

Ajustos contemplats a l'Informe d'Avaluació per a relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes

Import. Ajust a
Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports d'ingressos i
aplicar al saldo
despeses)
Identif.
pressupostari (+/-)
Ajust per recaptació ingressos capítol 1.
GR000
0,00
GR000b Ajust per recaptació ingressos capítol 2.
0,00
GR000c Ajust per recaptació ingressos capítol 3.
7.169,57
Ajust per liquidació PIE - 2008.
GR001
0,00
Ajust pe rliquidació PIE - 2009.
GR002
0,00
Interessos.
GR006
0,00
GR006b Diferències de canvi.
0,00
Inexecució
GR015
Inversions realitzades a compte de l'ens local.
GR009
0,00
Ingressos per venda d'accions o participacions.
GR004
0,00
Dividends i participació en beneficis.
GR003
0,00
Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea.
GR016
354.597,16
Operacions de permuta financera (SWAPS).
GR017
0,00
Operacions de reintegrament i execució d'avals.
GR018
0,00
Aportacions de capital a empreses públiques.
GR012
0,00
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques.
GR013
0,00
Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost
GR014
0,00
Inversions amb pagament ajornat.
GR008
0,00
GR008a Arrendament financer.
0,00
GR008b Contractes d'associació público privada (APP's)
0,00
Inversions realitzades per compte d'una altra A.P.
GR010
0,00
Préstecs
GR019
0,00
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
GR020
0,00
Consolidació de transferències amb altres AP
GR021
0,00
Altres
GR099
0,00
Total d'ajustos al Pressupost de l'ens
361.766,73

Observacions

Els ajustos positius incrementen la capacitat de finançament mentre que els ajustos amb saldo (-) la redueixen.
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Unitat de comptabilitat
Intervenció
Ens:
Exercici:
Objecte:

PATRONAT DE TURISME
2019
MC2

INGRESSOS
Ajustos per recaptació efectiva

Drets a
l'exercici

Ajust per recaptació d'ingressos capítol 1
17100 Recàrrec provincial IAE
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 2
Ajust per recaptació d'ingressos capítol 3
349 Altres preus públics
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Devolucions d'ingressos pendents d'aplicar a pressupost
Ajust devolució ingressos excessius participació en els tributs

Recaptació
corrent

Recaptació
tancats

Ajust corrent

0,00

0,00

0,00

0,00
16.100,00
16.100,00
Devolucions
0,00
Devolució a
l'exercici

0,00
12.770,53
12.770,53

0,00
10.499,04
10.499,04

0,00
0,00
0,00
-3.329,47
-3.329,47

Ajust tancats

Ajust total

0,00
0,00
0,00
10.499,04
10.499,04

0,00
0,00
0,00
7.169,57
7.169,57
0,00

Ajust per liquidació PIE 2008
Ajust per liquidació PIE 2009

0,00
0,00
Drets a
l'exercici

Ingressos obtinguts del pressupost de la UE
Projectes que es realitzaran a l'exercici i s'ingressaran en anys posteriors
Projectes que s'ingressaran a l'exercici i es van justificar anys anteriors

Drets a
l'exercici

Consolidació de transferències amb altres AP
Consolidació de transferències amb altres AP

ENDEUTAMENT
Periodificació d'interessos

Pagaments a
Ajust total
l'exercici
0,00
354.597,16
354.597,16
0,00
0,00
0,00
Suma d'ajust per ingressos obtinguts del pressupost de la UE
354.597,16
Obligacions AP
concedent
Ajust
0,00

Interés
pressupostat

Interés meritat

Ajust

Suma

INEXECUCIÓ
Capítol de despesa

Pressupost

1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA
6. INVERSIONS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
Suma
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1.324.354,54
4.058.700,31
500,00
2.198.700,00
33.945,15
8.800,00
0,00
0,00
0,00
7.625.000,00

% Execució
estimada
90,38%
73,18%
100,00%
89,30%
0,00%
523,42%
303,74%

0,00

Ajust per
inexecució
127.402,91
1.088.543,42
0,00
235.260,90
33.945,15
-37.260,96
0,00

1.447.891,42
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Unitat de comptabilitat
Intervenció
Ens:
Exercici:
Objecte:

PATRONAT DE TURISME
2019
MC2

ALTRES OPERACIONS D'ENDEUTAMENT
Ingressos per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Despeses per
swaps de
divises als
capítols 1 a 7

Operacions
d'arrendament
financer no a
capítol 9

Avals executats
no al
pressupost
capítols 1 a 7

Reintegrament
d'avals no al
pressupost
capítols 1 a 7

Ajust

0,00
0,00
0,00

SWAPS de tipus de canvi
Arrendament financer
Reintegraments i execució d'avals
INVERSIONS
Inversió
certificada a
l'exercici

Pagaments
d'inversions no
certificades a
l'exercici

Ajust

Realitzades a compte de l'ens local
Amb pagament ajornat
Realitzades per compte d'una altra administració pública

0,00
0,00
0,00

DESPESA
Despeses
pendents
d'aplicar a
pressupost

Despeses
aplicades a
pressupost
d'anys anteriors

Despeses realitzades pendents d'aplicar a pressupost
Despeses realitzades anys anteriors que s'aplicaran al pressupost d'enguany

0,00
0,00
0,00

EMPRESES DEL GRUP
Plusvalues per
la venda
d'accions o
participacions
Ingressos per venda d'accions o participacions
Dividends i participació en beneficis
Aportacions de captial a empreses públiques
Assumpció i cancel·lació de deutes d'empreses públiques

Dividends no
procedents de
resultats
ordinaris

Subscripció
d'accions de
societats en
pèrdues

Assumpció de
deutes
d'empreses
públiques

Ajust

0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRES
Contractes d'associació público - privada (APP's)

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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MINISTERIO HACIENDA

Presupuestos 2019 Entidades Locales
Usuario: 09-43-000-DD-000 Diputación Prov. de Tarragona
Enviar Incidencia
Salir
Ente: 00-00-008-NN-000 Asoc. Arc Llatí - Arco Latino - Arc Latin-

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7B4D88CEA1EA4F1498C8D94E4DB8998D i data d'emissió 03/06/2019 a les 09:33:38

F.1.2.B1 Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas.
(sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2019

Concepto

Importe contemplado en
Informe evaluación 2019
(+/-)

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional

373.400,00

Importe neto de cifra negocios (ajustado)

100.000,00

Observaciones

Trabajos previsto realizar por la empresa para su
activo
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión
corriente
Subvenciones y transferencias corrientes

273.400,00

Ingresos financieros por intereses
Ingresos de participaciones en instrumentos de
patrimonio (dividendos)
Ingresos excepcionales
Aportaciones patrimoniales
Subvenciones de capital previsto recibir

Gastos a efectos de Contabilidad Nacional

273.400,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Aprovisionamientos
Gastos de personal

165.000,00

Otros gastos de explotacion

108.400,00

Gastos financieros o asimilados
Impuesto de sociedades
Otros impuestos

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7B4D88CEA1EA4F1498C8D94E4DB8998D i data d'emissió 03/06/2019 a les 09:33:38

Gastos excepcionales
Variaciones del Inmovilizado material e
intangible; de inversiones inmobiliarias; de
existencias
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)
Aplicación de Provisiones
Inversiones efectuadas por cuenta de
Administraciones y Entidades Públicas
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas

Capacidad / Necesidad de Financiacion de la
Entidad
(Sistema Europeo de cuentas)

100.000,00

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Ministerio de Hacienda
Accesibilidad
v 1.0.23-n2 SE m2.1.12
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Unitat que proposa:

UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURIDIC

Referència:

AFR/eml

Expedient:

8004330008-2019-0004917

Òrgan competent:

Ple

Delegació:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB71954AACD34EE6B06941A11FF87AEB i data d'emissió 03/06/2019 a les 12:20:11

Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 de la
Corporació, exercici 2019

Fets
Per Decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la
liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2018.
Per Decret de la Presidència de data 7 de març de 2019 s’ha aprovat la
modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit de la
Corporació, exercici 2019.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost i la modificació de crèdit núm.
1 d’incorporació de romanents de crèdit, es va proposar al ple l’aprovació de
la modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació 2019, per un import total de
11.978.769,19 €. Després d’aquesta modificació resulta un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 22.534.491,75€.
S'ha detectat la necessitat de canvi de denominació en la següent aplicació
pressupostària del pressupost de 2019 que implica un canvi en la codificació
del programa, quedant de la següent manera:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària
3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

Vistes les peticions de les diverses unitats, s’han d’atendre despeses que no
es poden demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és insuficient
en el vigent pressupost.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:47

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del
títol VI de la Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici
2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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En conseqüència, PROPOSO:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 3 del Pressupost de la
Corporació per al present exercici del 2019 amb un increment pressupostari
de 22.388.850,17€, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2019
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

1010-161-76205-01

Abastament aigua municipis Conca de Barberà

1010-454-76223-01

SN Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Condicionament camí de
servei TV-3404

40.000,00

1010-942-76226-01

SN Ajuntament de Vilaplana. Millores de serveis zona urbana de T704

30.000,00

1200-311-48183-01

SN Associació Provincial de Laringectomitzats. Campanya de
sensibilització social

8.000,00

1200-311-78925-01

SN Associació Alzheimer Terres de l'Ebre. Projecte Recotec

6.000,00

2010-231-78033-01

SN Associació APASA. Millores Centre d'Educació Especial l'Àngel

2010-231-78045-01

SN Fundació La Muntanyeta. Equipaments

2010-323-76222-01

SN Ajuntament de Freginals. Llar d'infants municipal

25.000,00

2010-333-76229-01

SN Ajuntament del Molar. Projecte museístic Edifici Mina Linda
Mariquita

30.000,00

2010-333-76281-01

SN Ajuntament del Pla de Santa Maria. Remodelació edifici per
entitats

30.000,00

2010-334-48111-01

Premis i beques

18.000,00

2010-334-48215-01

SN Associació Santa Teca. Activitats a Sant Miquel d'Escornalbou

10.000,00

2010-334-48216-01

SN Patronat de la Passió d'Ulldecona. Edició llibre 65 anys

2010-334-78044-01

SN F. Preservació Patrimoni Ferroviari Industrial. Posada en marxa
tren turístic

30.000,00

2010-336-76276-01

SN Ajuntament de Masdenverge. Restauració Mas de St Pau

30.000,00

2010-336-78041-01

Conveni Diputació, Arquebisbat i Ajuntament de l'Espluga de
Francolí. Millores Església de Sant Miquel

35.000,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:47

Crèdit
extraordinari
500.000,00

20.000,00
100.000,00

6.000,00

2010-336-78042-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Reparacions Església Natzaret

10.000,00

2010-336-78043-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Millores església St Esteve de Vilaseca

30.000,00

2010-336-78046-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Església de
Sant Joan de Reus

15.000,00

2010-336-78047-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Mare de Déu de
la Serra a Montblanc

10.000,00

2010-337-76257-01

SN Ajuntament del Montmell. Obres d'arranjament Centre Cívic

44.000,00

2010-337-78048-01

SN Centre d'Amics de Reus. Obres de rehabilitació local social

15.000,00

2010-342-78049-01

SN Club Poliesportiu Les Peces. Millores de les instal·lacions

3020-453-61985-01

Millores carretera TV-7221 i T-722 d'Alcover a A-27 per El Milà

3020-453-61986-01

Carretera T-203 a la TP-2031 al Catllar

500.000,00

4020-920-62702-01

Remodelació instal·lacions elèctriques i clima Palau Diputació

500.000,00

6020-011-9132-01

Amortització extraordinària d'operacions de crèdit

4.000,00
2.800.000,00

15.123.396,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB71954AACD34EE6B06941A11FF87AEB i data d'emissió 03/06/2019 a les 12:20:11

Total crèdits extraordinaris

19.969.396,98

Aplicació
pressupostària

Descripció

Suplement de
crèdit

1010-4910-46500-01

SN Consells Comarcals. Implantació ACTIO als municipis

1200-170-76225-01

SN Ajuntament de Deltebre. Obres execució parc fluvial 2a fase

2010-330-78900-01

Ajuts extra per obres a entitats

2010-334-46201-01

Programa d'ajuts per actuacions incloses al catàleg de serveis

2010-336-78036-01

Conveni Generalitat, Diputació de Tarragona, Arquebisbat i
Ajuntament de Riudoms. Restauració campanar església

10.000,00

2010-920-42190-01

SN UNED. Cursos de formació treballadors administració local

30.000,00

3020-453-60900-01

Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

3060-453-62300-01

Adquisició d'eines, útils i petita maquinària

8040-439-48974-01

SN Cambra de Comerç de Tarragona. Projecte Retail Trends

100.000,00
60.000,00
1.050,00
280.000,00

2.000.000,00
200.000,00

Total suplements de crèdit

20.000,00
2.701.050,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixa per
anul·lació

2020-320-63200-02

Edificis i altres construccions

3020-454-65010-01

Condicionament camí de servei TV-3404 a St Jaume d'Enveja

241.596,81

Total baixes per anul·lació

Aplicació
pressupostària

Descripció

6020-87000-01

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Resum modificació
Crèdits extraordinaris

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:47

40.000,00
281.596,81

RLT

Crèdits despeses
19.969.396,98

Previsions ingressos

22.388.850,17

Suplements de crèdit
Baixa per anul·lació

2.701.050,00
-281.596,81

Romanent de tresoreria
TOTAL

22.388.850,17
22.388.850,17€

22.388.850,17€

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 3, el romanent de
tresoreria de lliure disposició resultant serà de 145.641,58€.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AB71954AACD34EE6B06941A11FF87AEB i data d'emissió 03/06/2019 a les 12:20:11

2. Aprovar el següent canvi de denominació de l’aplicació pressupostària de
despesa aprovada al pressupost 2019 que implica un canvi en la codificació
del programa:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària
3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

3. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran presentar
les reclamacions que considerin oportunes.

4. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’
aprovació serà definitiva.

Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 16/04/2019 a les 12:55:47

Acord
Data de l'acord: 30 d'abril de 2019
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 24 d'abril de 2019
Dictamen de comissió: Comissió informativa d'Hisenda i Economia
Unitat: UNITAT DE GESTIO ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURIDIC
Ref: AFR/eml
Expedient: 8004330008-2019-0004917

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6569C6955E024A0EB8CCEFE0C4ABB209 i data d'emissió 07/05/2019 a les 15:01:58

Proposta d'aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 de la Corporació, exercici
2019.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
Per Decret de la Presidència de data 28 de febrer de 2019 s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2018.
Per Decret de la Presidència de data 7 de març de 2019 s’ha aprovat la modificació de
crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit de la Corporació, exercici 2019.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost i la modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació
de romanents de crèdit, es va proposar al ple l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2
de la Corporació 2019, per un import total de 11.978.769,19 €. Després d’aquesta
modificació resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició de 22.534.491,75€.
S'ha detectat la necessitat de canvi de denominació en la següent aplicació pressupostària
del pressupost de 2019 que implica un canvi en la codificació del programa, quedant de la
següent manera:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària
3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

Vistes les peticions de les diverses unitats, s’han d’atendre despeses que no es poden
demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és insuficient en el vigent pressupost.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 30/04/2019 a les 15:22:59

Fonaments de dret
1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la
Llei reguladora d’hisendes locals en matèria de pressupostos.
3. Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6569C6955E024A0EB8CCEFE0C4ABB209 i data d'emissió 07/05/2019 a les 15:01:58

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 3 del Pressupost de la Corporació per
al present exercici del 2019 amb un increment pressupostari de 22.388.850,17€, segons es
detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2019
APLICACIÓ DELS FONS
Aplicació
pressupostària

Descripció

1010-161-76205-01

Abastament aigua municipis Conca de Barberà

1010-454-76223-01

SN Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja. Condicionament camí de
servei TV-3404

40.000,00

1010-942-76226-01

SN Ajuntament de Vilaplana. Millores de serveis zona urbana de T704

30.000,00

1200-311-48183-01

SN Associació Provincial de Laringectomitzats. Campanya de
sensibilització social

8.000,00

1200-311-78925-01

SN Associació Alzheimer Terres de l'Ebre. Projecte Recotec

6.000,00

2010-231-78033-01

SN Associació APASA. Millores Centre d'Educació Especial l'Àngel

2010-231-78045-01

SN Fundació La Muntanyeta. Equipaments

2010-323-76222-01

SN Ajuntament de Freginals. Llar d'infants municipal

25.000,00

2010-333-76229-01

SN Ajuntament del Molar. Projecte museístic Edifici Mina Linda
Mariquita

30.000,00

2010-333-76281-01

SN Ajuntament del Pla de Santa Maria. Remodelació edifici per
entitats

30.000,00

2010-334-48111-01

Premis i beques

18.000,00

2010-334-48215-01

SN Associació Santa Teca. Activitats a Sant Miquel d'Escornalbou

10.000,00

2010-334-48216-01

SN Patronat de la Passió d'Ulldecona. Edició llibre 65 anys

2010-334-78044-01

SN F. Preservació Patrimoni Ferroviari Industrial. Posada en marxa
tren turístic

30.000,00

2010-336-76276-01

SN Ajuntament de Masdenverge. Restauració Mas de St Pau

30.000,00

2010-336-78041-01

Conveni Diputació, Arquebisbat i Ajuntament de l'Espluga de
Francolí. Millores Església de Sant Miquel

35.000,00

2010-336-78042-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Reparacions Església Natzaret

10.000,00

2010-336-78043-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Millores església St Esteve de Vilaseca

30.000,00

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 30/04/2019 a les 15:22:59

Crèdit
extraordinari
500.000,00

20.000,00
100.000,00

6.000,00

2010-336-78046-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Església de
Sant Joan de Reus

15.000,00

2010-336-78047-01

SN Arquebisbat de Tarragona. Obres rehabilitació Mare de Déu de
la Serra a Montblanc

10.000,00

2010-337-76257-01

SN Ajuntament del Montmell. Obres d'arranjament Centre Cívic

44.000,00

2010-337-78048-01

SN Centre d'Amics de Reus. Obres de rehabilitació local social

15.000,00

2010-342-78049-01

SN Club Poliesportiu Les Peces. Millores de les instal·lacions

3020-453-61985-01

Millores carretera TV-7221 i T-722 d'Alcover a A-27 per El Milà

3020-453-61986-01

Carretera T-203 a la TP-2031 al Catllar

500.000,00

4020-920-62702-01

Remodelació instal·lacions elèctriques i clima Palau Diputació

500.000,00

6020-011-9132-01

Amortització extraordinària d'operacions de crèdit

4.000,00
2.800.000,00

15.123.396,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6569C6955E024A0EB8CCEFE0C4ABB209 i data d'emissió 07/05/2019 a les 15:01:58

Total crèdits extraordinaris

19.969.396,98

Aplicació
pressupostària

Descripció

Suplement de
crèdit

1010-4910-46500-01

SN Consells Comarcals. Implantació ACTIO als municipis

1200-170-76225-01

SN Ajuntament de Deltebre. Adequació parc fluvial

2010-330-78900-01

Ajuts extra per obres a entitats

2010-334-46201-01

Programa d'ajuts per actuacions incloses al catàleg de serveis

2010-336-78036-01

Conveni Generalitat, Diputació de Tarragona, Arquebisbat i
Ajuntament de Riudoms. Restauració campanar església

10.000,00

2010-920-42190-01

SN UNED. Cursos de formació treballadors administració local

30.000,00

3020-453-60900-01

Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

3060-453-62300-01

Adquisició d'eines, útils i petita maquinària

8040-439-48974-01

SN Cambra de Comerç de Tarragona. Projecte Retail Trends

100.000,00
60.000,00
1.050,00
280.000,00

2.000.000,00
200.000,00

Total suplements de crèdit

20.000,00
2.701.050,00

FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Descripció

Baixa per
anul·lació

2020-320-63200-02

Edificis i altres construccions

3020-454-65010-01

Condicionament camí de servei TV-3404 a St Jaume d'Enveja

241.596,81
40.000,00

Total baixes per anul·lació

Aplicació
pressupostària

Descripció

6020-87000-01

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Resum modificació

RLT

Crèdits despeses

Crèdits extraordinaris

19.969.396,98

Suplements de crèdit

2.701.050,00

Baixa per anul·lació

22.388.850,17

Previsions ingressos

-281.596,81

Romanent de tresoreria
TOTAL

281.596,81

22.388.850,17
22.388.850,17€

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 30/04/2019 a les 15:22:59

22.388.850,17€

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 3, el romanent de tresoreria de lliure
disposició resultant serà de 145.641,58€.

2. Aprovar el següent canvi de denominació de l’aplicació pressupostària de despesa
aprovada al pressupost 2019 que implica un canvi en la codificació del programa:
Aplicació pressupostària actual
3020-4910-60900-01

Nova aplicació pressupostària

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 6569C6955E024A0EB8CCEFE0C4ABB209 i data d'emissió 07/05/2019 a les 15:01:58

3020-453-60900-01

Denominació actual
Instal·lació de conduccions per desplegament de fibra òptica

Nova denominació
Instal·lació de canalitzacions per gestió intel·ligent de la xarxa

3. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de publicació
al BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.

4. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’aprovació serà
definitiva.

Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 30/04/2019 a les 15:22:59

De conformitat amb el que disposa l’art.169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, queda exposat al públic, a efectes de reclamació,
per un termini de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions i
suggeriments, i en el cas de no presentar-se’n cap, s’entendrà definitivament
aprovat. Així mateix, es pot consultar electrònicament a la Seu electrònica de
la Diputació de Tarragona: https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis.

La secretària general
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 02/05/2019 a les 14:42:47

Pàg. 1-1

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2019, ha
aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del
Pressupost de la Corporació per al present exercici del 2019.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 06-05-2019 | CVE 2019-04229 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 954E6F64D02D47B1BC13321874BB0CCA i data d'emissió 02/05/2019 a les 14:45:04

Anunci

| https://dipta.cat/ebop/

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
INTERVENCIÓ
AFR/eml

INFORME DEL REGISTRE GENERAL

Dades d’identificació de l’informe
Informe núm. 2019_110
Unitat: Registre General
Ref.: MVE/lgm
Sol·licitant: Unitat de Gestió Administrativa i de Suport Jurídic, de l’Àrea
d’Intervenció
Data de sol·licitud: 28 /maig / 2019

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 97043DBEB5B04E4682AC5A3BBF80A18F i data d'emissió 03/06/2019 a les 09:32:23

Tipus:
Objecte:

Tràmit d’informació pública
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost
de la Corporació, 2019.

Contingut de l’informe
En el termini comprès entre el dia 7 i 27 de maig de 2019 (ambdós inclosos), en el
Registre General de la Diputació de Tarragona:
No s’ha presentat cap escrit d’al·legacions i reclamacions.
No s’ha presentat cap escrit en resposta a l’advertència de caducitat de
procediment administratiu.
S’ha presentat
escrit d’al·legacions i reclamacions i de recusació
dels membres de la comissió de valoració, segons consta en el llistat annex.
S’han presentat
sol·licituds per a participar en el procés de selecció
/ provisió indicat, segons consta en el llistat annex.
No s’ha presentat cap escrit d’interposició de recurs administratiu o
reclamació prèvia.
S’han presentat
escrits d’interposició de recurs administratiu o
reclamació prèvia, segons consta en el llistat annex.

La responsable del Registre General
D’acord amb l’informe,
La cap de servei de Secretaria General

Lourdes García Martínez
Maite Velayos Esplugas

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Lourdes Paz Garcia Martinez el dia 30/05/2019 a les 10:24:13 i CPISR-1 C Maite Velayos Esplugas - DNI ** el dia 03/06/2019 a les 09:07:58

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
INTERVENCIÓ
AFR/eml

22.670.446,98€

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 6: Inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital
Capítol 9: Variació de passius financers

19.969.396,98€
42.000,00€
3.800.000,00€
1.004.000,00€
15.123.396,98€

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 6: Inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital

2.701.050,00€
430.000,00€
2.200.000,00€
71.050,00€

PROCEDÈNCIA DEL FONS

22.670.446,98€

ROMANENT DE TRESORERIA
Capítol 8: Variació d’actius financers

22.388.850,17€
22.388.850,17€

BAIXES PER ANUL·LACIÓ
Capítol 6: Inversions reals

281.596,81€
281.596,81€

De conformitat amb el que disposa l’art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, va quedar exposat al públic, a efectes de reclamació,
per un termini de quinze dies, durant els quals s’admetien reclamacions i
suggeriments, i en el cas de no presentar-se’n cap, s’entendria definitivament
aprovat.
Atès que entre les dates 6 de maig al 27 de maig de 2019 no s’han presentat
al·legacions en el Registre General, s’entén definitivament aprovat
l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la Corporació,
exercici 2019.
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà
de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La secretària general
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 28/05/2019 a les 13:18:43
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APLICACIÓ DEL FONS

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 30-05-2019 | CVE 2019-05040 |

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 51033A3EB29645978166E1A986C4126D i data d'emissió 28/05/2019 a les 14:03:35

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2019, va
aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost
de la Corporació per l’exercici 2019, mitjançant crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria i baixes per
anul·lació segons es detalla a continuació:

| https://dipta.cat/ebop/

Anunci

