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 celebrada el 19.07.19.

Expedient: EX211 / 2019 / 007496
Àrea: Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
Servei: Serveis econòmics
Assumpte:Modificació de crèdits 13.2019 (suplement de crèdit per aplicació del superavit pressupostari)

PROPOSTA DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Davant la possibilitat d'incorporació del superàvit pressupostari ratificat pel romanent de tresoreria per a
despeses generals a les destinacions alternatives de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera es fa precís la modificació de
crèdits núm. 13/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, segons queda
justificat en la Memòria d'Alcaldia de data 17.07.19 que acompanya al present expedient.
Vist l'informe emès per la Interventor en data 18.07.19.
Per tot l'exposat,
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PROPOS:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 13.2019 sota la modalitat de
suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit pressupostari, d'acord amb la Memoria d'Alcaldia i amb
el següent detall:
SUPLEMENTS EN APLICACIÓ DE DESPESES
Aplicació
Progr.

Econòmica

1722

767.00

Descripció

Crèdits inicials

Import a suplementar
MC 13/19

Protecció i millora del medi
ambient – Transferències a
consorcis

30.545,47€

73.554,28€

TOTAL

73.554,28€

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb el superàvit pressupostari ratificat amb ell romanent de tresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:
Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

70

00

Descripció

Euros

Romanent de Tresoreria per a despeses Generals
TOTAL INGRESSOS

73.554,28€
73.554,28€

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el BOIB per un termini de 15 dies,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient
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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 celebrada el 19.07.19.

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.
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
18/07/2019 9:38:16
Signatura digital
Ciutadella

