AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats:
01430043
EXP:1688 /2016

A requeriment de l’Alcaldia i en aplicació de l’art. 41 del RD 500/90, de 20
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol sisè del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos.

Es fa necessària la total renovació dels serveis existents, tant per millorar la
qualitat en el seu conjunt, com per adaptar-les a les exigències actuals de
serveis i a les normatives vigents. Es proposa, consegüentment, la
renovació de la totalitat dels serveis existents a la zona d’actuació
adequant-los a les necessitats actuals i futures. En tractar-se d’un vial situat
a l’interior de l’àmbit general del nucli urbà, cal projectar les connexions a
les xarxes existents, així com facilitar les obres de les successives
renovacions de la resta del conjunt d’aquesta zona.
Aquesta actuació està cofinançada pel Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya del període 2013-2016 (PUOSC), en el marc de les bases
reguladores i d’execució dels programes específics de cooperació municipal
de la Diputació de Girona, del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de
Tarragona (PAM).
Que en sessió de data, 23/08/201, la Junta de Govern Local, va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització del carrer Roser, d’Alcanar,
redactat pel despatx d’Arquitectura M6 Arquitectura 2003, SLP..
La Junta de Govern Local, en sessió de data 21/02/2013, va sol·licitar al
Departament de Governació i Relacions Institucionals, i a la Diputació de
Tarragona l’atorgament de subvenció per a l’execució de les obres
d’urbanització del C/ Roser (PUOSC-PAM 2013-2016):
-

Obres d’urbanització del C/ Roser d’Alcanar
Exercici:

2014
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Vist l’interès de la regidoria d’Urbanisme d’executar les obres
d’urbanització del carrer Roser d’Alcanar, un vial urbanitzat amb
disposició dels serveis urbanístics, tot i que amb un estat de conservació
deficient, com a conseqüència de la seva antiguitat com per la qualitat
constructiva i dels materials emprats en la seva construcció original.

Número : 2017-0041 Data : 30/01/2017

Atès que és necessari i urgent atendre determinades despeses per donar
cobertura a les necessitats sobrevingudes en l’exercici en curs, així com
també, per al desenvolupament de les activitats d’interès municipal durant
l’exercici 2017, és convenient adaptar els crèdits corresponents de les
aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, tot existint
crèdit no disposat per l’import que es transfereix a l’aplicació pressupostària
objecte de disminució.
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Subvenció que es demana al PUOSC:
Subvenció que es demana al PAM:
Aportació municipal:
Pressupost total actuació:

83.658,00 €
13.432,30 €
22.421,13 €
119.511,43 €

Obres d’urbanització del C/ Roser d’Alcanar

Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Roser
Pressupost elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament d’Alcanar
Alcanar
A.3.a.Obres d’urbanització del c/
102.601,29 €
82,57%
84.823,01 €

Que el pressupost d’execució de les obres del projecte d’obra ordinària
d’Urbanització del carrer Roser d’Alcanar
ascendeix a un import de
119.511,43 € (iva inclòs).
Atès que la consignació en l’aplicació pressupostària 1510-6090200 Obres
d’Urbanització carrer Roser, exercici 2016, prorrogat, és insuficient per
atendre la despesa proposada per la regidoria d’Urbanisme que ascendeix a
un import de 119.511,43 € (iva inclòs).
Per la qual cosa, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà
de transferència de crèdit A3/2017, d’acord amb les normes pressupostàries
que estableixen una sèrie de mesures que, amb els corresponents límits
permeten adaptar el pressupost de l’exercici 2016, prorrogat, a les
necessitats que de manera puntual es requereixen satisfer des de
l’Administració Municipal.
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Per acord de Ple de la Diputació de Tarragona de data, 27 de maig de 2016
es va acordar concedir a l’Ajuntament d’Alcanar la subvenció de les obres
d’urbanització del carrer Roser (PAM 2016), quedant el finançament de
l’obra de la següent manera:

Número : 2017-0041 Data : 30/01/2017

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26/11/2015, va sol·licitar a la
Diputació de Tarragona, que l’import de la subvenció destinada inicialment
al projecte d’urbanització del C/ Terrers per import de 71.291,71 euros,
s’addicionés per a l’actuació de les obres d’urbanització del C/ Roser,
d’Alcanar.
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Atès que les transferències de crèdit són modificacions de l’estat de
despeses del pressupost de la Corporació Municipal, mitjançant les quals,
sense alterar la quantia total d’aquest, s’imputa l’import total o parcial d’un
crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb la mateixa o diferent
vinculació jurídica, subjectes a les limitacions establertes en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, la modificació proposada es realitzarà amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1510-2270600 per import de 25.000,00 €,
1530-2279900 per import de 15.000,00 € i 1532-2270600 per import de
10.0000,00 € i augment en l’aplicació pressupostària 1510-6090200 Obres
d’urbanització del carrer Roser d’Alcanar, per import de 40.000,00 €.

DECRET

Per la qual cosa, es proposa la incoació de l’expedient de modificació de
crèdit per transferència A3/2017 per import de 40.000,00 € amb les
següents consignacions de despeses de crèdits amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 1510-2270600 per import de 25.000,00 €, 1530-2279900
per import de 15.000,00 € i 1532-2270600 per import de 10.0000,00 € i
augment en l’aplicació pressupostària 1510-6090200 Obres d’urbanització
del carrer Roser d’Alcanar, per import de 40.000,00 €.

Número : 2017-0041 Data : 30/01/2017

Atesa la Base 10ª punt 4) de les transferències de crèdit de les Bases
d’execució del pressupost de la Corporació exercici 2016, prorrogat,
“L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit quant afectin a
aplicacions pressupostàries del mateix grup de funció o a crèdits de
personal, correspon a l’Alcalde-President de la Corporació o òrgan en qui
delegui, mitjançant Decret, previ informe d’Intervenció, i seran ambdues
executives”.

FONAMENTS DE DRET


Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).



Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
Primer del Títol Sisè del TRLHL.

3

Codi Validació: 4ZGQEYET7H5PZR6C2PFSCR9LK | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

Vist l’informe d’Intervenció núm. 9/2017.
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Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.



Base 10ª punt. 4) de les Bases d'Execució del Pressupost exercici 2016,
prorrogat.



Article 21.1.f. de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.

Aplicació
Descripció de la despesa Crèdit
Disminuci Consignaci
Pressupostà
Inicial
ó
ó
ria
definitiva
1510-22706 ESTUDIS
I
TREBALLS 45.000,00 -25.000,0
20.000,00
00
TÈCNICS URBANISME
€
0€
€
1530-22799 REPINTAT SENYALITZACIÓ 15.000,00 -5.000,00
10.000,00
00
HORITZONTAL
€
€
€
1532-22706 ESTUDIS
I
TREBALLS 26.000,00 -10.000,0
16.000,00
00
TÈCNICS
€
0€
€
Import total Modificació per transferència A3/2017
- 40.000,00 €
 Consignació de despeses amb crèdits en alta
Aplicació
Descripció de la despesa Crèdit
Augment Consignaci
Pressupostà
Inicial
ó
ria
definitiva
1510-60902 PROJECTE
84.723,01 40.000,00 124.723,01
00
D’URBANITZACIÓ CARRER
€
€
€
ROSER
Import total Modificació per transferència A3/2017
40.000,00 €
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 Consignació de despeses amb crèdits en baixa
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PRIMER. APROVAR l’expedient de modificació de crèdit per transferència
A3/2017, per un import de 40.000,00 €, amb les següents consignacions de
despeses de crèdits:

Número : 2017-0041 Data : 30/01/2017

Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies, RESOLC:
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SEGON. D’ACORD amb allò previst a la Base 10ª) punt 4t) del pressupost de
la Corporació exercici 2016, prorrogat, aquest expedient de transferència de
crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa té
efectivitat des d’aquest moment, per la qual cosa s’hauran d’introduir a la
comptabilitat de la Corporació els ajustaments que se’n deriven.
Ho mana i firma l'alcalde, al meu davant el Secretari, que dono fe.
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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EL SECRETARI,

DECRET

L’ALCALDE,

