Diligència.- L’estenc jo, secretària, de la Comissió d'Organització i Seguretat
Ciutadana per fer constar que la present proposta es va dictaminar amb 4 vots a
favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vots (PP i C’s), en sessió extraordinaria

Expedient: EX211 / 2019 / 007492
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Serveis econòmics
Assumpte:Modifciació de crèdits 10.2019 (trasnferències de crèdit d'altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses pertanyents a disferents àrees de

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Davant la necessitat immediata d’actuació per modificar els crèdits, i vistos els artícles 179 i 180 del Text
Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i atès que cal efectuar transferències de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses pertanyents a diferents àrees de despesa.
Pet tot l'exposat,
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PROPOS:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostari sota la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea número 10.2019, en el pressupost de
l’Ajuntament de les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
PROJ
DENOMINACIÓ
163
227.99
Neteja viària, Altres treballs fets per altres empreses
Ordenació del trànsit i estacionament, Maquinària
133
623.00
parquímetre
Recollida de residus, Altres treballs realitzats per altres
1621 227.99
empreses
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:
B) APLICACIÓ:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
338

226.99

338

250.00

454

619.00

PROJ

DENOMINACIÓ
Festes populars, Altres despeses diverses

IMPORT
30.000,00
34.800,00
7.201,75
72.001,75
72.001,75

IMPORT
38.000,00

Festes populars, Treballs altres administracions
públiques
Camins rurals, Millora camí de la Trinitat

26.800,00
7.201,75

TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:

72.001,75

TOTAL APLICACIÓ:

72.001,75

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.
Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org

Diligència.- L’estenc jo, secretària, de la Comissió d'Organització i Seguretat
Ciutadana per fer constar que la present proposta es va dictaminar amb 4 vots a
favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vots (PP i C’s), en sessió extraordinaria

El regidor delegat
José López Bosch
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Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org
José López Bosch
16/07/2019 12:01:06
Signatura digital
Ciutadella

