
El Ple de l'Ajuntament en la sessió que va tenir lloc el dia 2 de juny de 2016, va adoptar,
entre d'altres, el següent acord:

5/.  APROVAR  LA  1a  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDITS  DEL  PRESSUPOST  DE
L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE L'EXERCICI DE 2016

El Ple de l’Ajuntament acorda  amb l’abstenció dels Srs. Pere Campiñez i Roser Torres, i
amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, Maria Cros, Carles Garcia, Montse Corts, Sergi
Pedret, Mireia Massó, Jordi Ortiz i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.- Aprovar inicialment el primer expedient de modificació de crèdits en el pressupost
de l'Ajuntament per a l'exercici de 2016, de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, que
cal finançar mitjançant baixes de crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de
la corporació; per generació de crèdits per ingressos i nous ingressos que s'incorporen a
pressupost per l'adequació que s'hi fa per l'inici de tràmit de sistema de gestió de la Fira de
l'Avellana.

Segon.-  Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació  és  insuficient  i  inexistent  en  el  pressupost  ordinari  actual,  cal  tramitar
l’expedient  de suplement de crèdit  i  crèdit  extraordinari  que s’ha de finançar mitjançant
baixes de crèdits  de partides de despeses,  del  pressupost  vigent  de la  corporació;  per
generació  de crèdits  per  ingressos  i  nous  ingressos  que s'incorporen  a pressupost  per
l'adequació que s'hi fa per l'inici de tràmit de sistema de gestió de la Fira de l'Avellana, i
amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

1r EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST AJUNTAMENT EXERCICI 2016

SUPLEMENTS DE CRÈDITS

2016/1/338/4800011/01 Subvenció nominativa : Barris  1.000,00 € 
2016/1/334/4800012/01 Subvenció nominativa : CERAP - Premis Arnau de Palomar  1.125,00 € 
2016/1/337/4800006/01 Subvenció nominativa : Associació de jubilats  3.800,00 € 

Total suplements de crèdits  5.925,00 € 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CONCEPTE IMPORT

2016/1/132/6260000/01 Equips per a processos d'informació: emissora base cos de vigilants 3.500,00 €
2016/1/164/6210000/01 Obres Cementiri Municipal 50.000,00 €

2016/1/165/2270602/01
Revisions de control i inspeccions periòdiques a les instal·lacions 
elèctriques 3.000,00 €

2016/1/311/6230400/01 Inversió en actuacions de salut pública 1.600,00 €
2016/1/4311/2190200/01 Reparació, conservació i manteniment 7.300,00 €
2016/1/4311/2200000/01 Ordinari no inventariable 2.000,00 €
2016/1/4311/2219900/01 Altres subministraments 12.000,00 €
2016/1/4311/2240000/01 Primes d'assegurances 1.500,00 €
2016/1/4311/2260200/01 Publicitat i propaganda 10.000,00 €
2016/1/4311/2269909/01 Altres despeses diverses 1.200,00 €
2016/1/4311/2279903/01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 35.000,00 €
2016/1/920/2269919/01 Indemnitzacions: liquidació contracte de concessió 27.130,00 €
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Total crèdits extraordinaris 154.230,00 €

Total modificació de crèdits 160.155,00 €

FINANÇAMENT

NOUS INGRESSOS

2016/1/30900 Taxa servei de cementiri municipal  50.000,00 € 
2016/1/33902 Taxa utilització privativa domini públic local - Fira Avellana  8.000,00 € 
2016/1/39902 Altres ingressos diverses - Fira Avellana  5.500,00 € 

Total nous ingressos  63.500,00 € 

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

2016/1/46100 Subvenció Diputació de Tarragona  10.000,00 € 

Total generació de crèdits per ingressos  10.000,00 € 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS

2016/1/011/9130000/01 Amortització préstecs a llarg termini  47.155,00 € 
2016/1/337/4800006/01 Subvenció nominativa : Llar  jubilats  1.500,00 € 
2016/1/4311/4100001/01 Aportació OOAA Fira de l'Avellana  38.000,00 € 

Total baixes per anul.lació de crèdits  86.655,00 € 

Total Finançament 160.155,00 €

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, perquè
s’hi  puguin  presentar  al·legacions  i  reclamacions,  de  conformitat  amb  allò  que  disposa
l’article 177 en relació amb el 169 del RDL 2/2004 de 5 de març.

Quart.- En cas que no se’n presentin, aquest acord esdevindrà definitiu. En cas contrari, el
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública,  per  resoldre-las.  Així  mateix,  s’ordenarà  la  publicació  d’aquestes  modificacions,
resumides  per  capítols,  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  tauler  d’anuncis  de  la
corporació.
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