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

DECRET D'ALCALDIA

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. A4/2018, amb la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries d'aquesta àrea de
despesa, d'acord al següent detall:
Transferències en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Programa

920

Descripció

Crèdits inicials

Transferències
de crèdit

Crèdits
finals

EXECUCIÓ AVALS
PROMOCIONS LA
MOLETA DEL REMEI I
RICHARD 1, SL (CE
URB. RONDA REMEI,
TRAM AV.
CONSTITUCIÓ/ROND
A DE
CIRCUMVAL.LACIÓ)

0,00 €

16.272,84 €

16.272,84 €

TOTAL

0,00 €

16.272,84 €

16.272,84 €

Econòmica

60901

Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total d'aquest,
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb
diferent vinculació jurídica.
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DECRET

Alfons Montserrat Esteller (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 18/05/2018
HASH: b975634e78e014fbb6ec0244c89384b6

RESOLC

Número : 2018-0359 Data : 18/05/2018

Vist l'informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, vista
la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció núm. 96/2018, així com el certificat de
disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb l'establert en els articles 179.2
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals,
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A.M.
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Econòmica

920

209

Crèdits inicials

Transferències de
crèdit

Crèdits
finals

CÀNONS

30.000,00 €

-16.272,84 €

13.727,16 €

TOTAL

30.000,00 €

-16.272,84 €

13.727,16 €

Davant l'existència de transferències corrents que no poden demorar-se fins a
l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació
és insuficient i no ampliable, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres
aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a
aquesta àrea de despesa, es va instar mitjançant provisió d'Alcaldia la incoació d'un
expedient de transferència de crèdits, per donar compliment a l’acord de Junta de
Govern Local de data, 22 de març de 2018, referent a la proposta de la regidoria
d’Hisenda sobre l’aixecament de la suspensió del procediment recaptatori de les
liquidacions definitives corresponent a les contribucions especials de les obres
d’urbanització de la Ronda del Remei d’Alcanar, tram avinguda Constitució/ronda de
circumval·lació (Exp. 2705/2016) i compensació de l’import dels avals executats per la
urbanització, en què s’estimen els recursos interposats per les comunitats de
propietaris de l’avinguda Constitució 47 i de l’avinguda Constitució (cantonada amb
carrer Jaume I), en els termes que s’exposaran en els acords següents i es ratifica
l’aixecament de la suspensió del procediment recaptatori de les liquidacions definitives
corresponent a les contribucions especials de les obres d’urbanització de la Ronda del
Remei d’Alcanar (tram Av. Constitució – Ronda de Circumval·lació) corresponents a les
comunitats de propietaris de l’avinguda Constitució 47 i de l’avinguda Constitució
cantonada amb carrer Jaume I, ja acordada per acord de Junta de Govern de data
29/06/2017.
Tanmateix, d’acord amb els càlculs realitzats per part dels Serveis tècnics municipals,
també s’acorda compensar als subjectes passius de les contribucions especials,
comunitats de propietaris de l’avinguda Constitució 47 i de l’avinguda Constitució
(cantonada amb carrer Jaume I) les quantitats ingressades per l’execució dels avals
corresponents a les llicències d’obres 241/1997, 277/1997 i 293/2003, pels imports
individualitzats que consten com annex al present acord.
No obstant això, en el cas que algun subjecte passiu hagués efectuat el pagament de
les contribucions especials per un import superior al compensat per l’execució dels
avals es procedirà a efectuar la devolució corresponent. A aquest efecte el subjecte
passiu que es trobi en aquesta situació haurà de comunicar un número de compte per
tal que se li realitzi la devolució.
Per la qual cosa, l’Ajuntament d’Alcanar haurà de transferir a BASE-Gestió d’ingressos
la quantitat de 13.272,84 euros i 3.000,00 euros, en concepte dels imports executats
dels avals de Promocions la Moleta del Remei i Richard 1 SL i que es descomptaran
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Número : 2018-0359 Data : 18/05/2018

Programa

Descripció
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Aplicació

DECRET

Baixes o Anul·lacions en Concepte d'Ingressos
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de les quotes a satisfer pels subjectes passius de les comunitats de propietaris de
l’avinguda Constitució 47 i de l’avinguda Constitució cantonada amb carrer Jaume I.
SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present resolució en la primera
sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i remetre còpia d'aquest a l'Administració
de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

Alcanar, signat electrònicament al marge.

EL SECRETARI,

DECRET

L’ALCALDE,
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Ho mana i firma l'alcalde president, al meu davant el Secretari, que dono fe.

Número : 2018-0359 Data : 18/05/2018

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut del que es disposa en l'article 113 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats
podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
d'aquesta Jurisdicció.

