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PROPOSTA D’ACORD REGIDORIA D’HISENDA
ANTECEDENTS
Atès la proposta de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania per dur a terme el
programa “Al Cistell” que va nàixer amb l’objectiu de facilitar l’accés a
aliments frescos a través de la creació d’un circuit que doni la possibilitat
d’oferir menjar frec o accés a dietes especialitzades i fomentar un millor
estat de salut de la població amb menys recursos econòmics a través d’una
alimentació més completa.

Que es va aprovar per Junta de Govern Local, de data, 30 de desembre de
2016, un conveni de col.laboració “Al Cistell” per pal·liar situacions de
persones amb necessitat en situació al municipi d’Alcanar, a través de
diferents eixos d’actuació:
a.- Normalitzar la xarxa de distribució d’aliments frescs a través de
circuits normalitzats.
b.- Complementar la dieta subministrada pels excedents alimentaris
amb producte fresc.
c.-Afavorir l’autogestió dels recursos fomentant la dignitat de les
persones a escollir dintre d’uns paràmetres.
Atès la memòria de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania del programa Al
Cistell, exercici 2016, on es fa constar que s’han dispensat durant l’exercici
2016, un total de 6894 tiquets als beneficiaris d’aquest programa i que
compta amb la col·laboració de 9 establiments del nostre terme municipal.
Atès que per dur a terme el programa “Al Cistell” es necessari crear una
nova aplicació pressupostària al pressupost de la Corporació 2016 prorrogat,
concretament 2310-4800200 (Al Cistell), per un import de 7.000,00 €.
Que dintre dels principis enunciats en l’art. 103 CE que regeixen l’activitat
de les Administracions Públiques, l’Administració Local ha de procurar
ajustar la seva actuació a l’agilitat i eficàcia que demanen els seus
ciutadans.
Que és necessari i urgent atendre determinades despeses per donar
cobertura a les necessitats sobrevingudes en l’exercici en curs, per al
desenvolupament de les activitats d’interès municipal durant l’exercici
2017, concretament el programa Al Cistell.
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Atès que des de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania i de l’EBASP
d’Alcanar, es ve treballant de manera coordinada amb diferents comerços
d’Alcanar, a fi de donar continuïtat a aquest projecte a través d’un marc de
col·laboració amb els comerços locals.

Per la qual cosa, caldrà adaptar els crèdits corresponents de les aplicacions
pressupostàries del pressupost de la Corporació, exercici 2016, prorrogat,
mitjançant la l’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària per
crèdit extraordinari P1/2017, d’acord amb les normes pressupostàries que
estableixen que , quant s’hagi de realitzar una despesa que no pugui
demorar-se fins l’exercici següent i no existeixi en el Pressupost s’ordenarà
la incoació d’expedient de concessió de crèdit extraordinari.
Per tot això, es sol.licita al departament d’Intervenció que realitzi una
modificació de crèdit extraordinari per crear l’aplicació pressupostària citada
anteriorment amb càrrec amb baixes d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost de la Corporació, exercici 2016, prorrogat.
FONAMENTS JURÍDICS:
Vist que l’article 177) de la RDL 2/2004, de 5 de març, de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i la Base 7a de les Bases d’execució del Pressupost
de la Corporació exercici 2016, prorrogat, estableixen que, quan s’hagi de
realitzar una despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no
existeixi en el Pressupost de la Corporació crèdit o aquest sigui insuficient o
no ampliable, el President ordenarà la incoació d’expedient de concessió de
crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit en el segon.

Vistos els informes d’Intervenció núm. 4/2016, sobre l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària Modificació de crèdit
P1/2017 i l’informe d’Intervenció núm. 3/2017 sobre la Modificació
pressupostària P1/2017 que formen part d’aquest expedient, amb motiu de
l’aprovació del conveni de col.laboració “Al Cistell” per pal·liar situacions de
persones amb necessitat en situació al municipi d’Alcanar, a través de
diferents eixos d’actuació:
a.- Normalitzar la xarxa de distribució d’aliments frescs a través de
circuits normalitzats.
b.- Complementar la dieta subministrada pels excedents alimentaris
amb producte fresc.
c.-Afavorir l’autogestió dels recursos fomentant la dignitat de les
persones a escollir dintre d’uns paràmetres.
Atès tots els antecedents citats anteriorment i fonaments jurídics enumerats
en el paràgraf anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. P1/2017 modalitat crèdit
extraordinari finançada mitjançant baixa de crèdit d’altres aplicacions del
pressupost de la Corporació, exercici 2016, prorrogat i amb el següent
desglòs:
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Vist que el mateix article 177) del RDL 2/2004, de 5 de març, de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals especifica que els crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit podran finançar-se, entre d’altres recursos, mitjançant
anul.lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.

 Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Aplicació
Descripció de la despesa Crèdit
Disminuci Consignaci
Pressupostà
Inicial
ó
ó
ria
definitiva
2410-22699 Altres despeses diverses 40.000,00 -7.000,00
33.000,00
00
“contractes col.laboració
€
€
€
social”
Import total Modificació crèdit extraordinari P1/2017
- 7.000,00 €
 Consignació de despeses amb crèdits en alta
Aplicació
Descripció de la despesa Crèdit
Augment Consignaci
Pressupostà
Inicial
ó
ria
definitiva
2310-48002 AL CISTELL
0,00 € 7.000,00 7.000,00 €
00
€
Import total Modificació crèdit extraordinari P1/2017
7.000,00 €
Segon.- Aprovar el pressupost resumit per capítols que es desprèn de la
modificació del pressupost de la Corporació, exercici 2016, prorrogat.
Tercer.- Exposar al públic aquest acord, previ anunci en el BOP de
Tarragona, per termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar reclamacions davant el Ple. La
modificació es considerarà definitivament aprovada, sense necessitat de
nou acord, si durant aquest període no s’haguessin presentat reclamacions i
que en cas contrari el Ple disposa d’un mes per resoldre-les.
Alcanar, a data de signatura electrònica
El Regidor d’Hisenda,
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L’Alcalde,

