AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

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 ordinaria celebrada el 13.09.19.

Expedient núm.: 9045/2019
Assumpte: Modificació de crèdits 16/2019 (crèdits extraordinaris i suplement de crèdit
finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals)
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PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT
CIUTADANA
Atès que davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent,
per les quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix no és
suficient, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i
comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, s’ha incoat expedient per a la
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria d’acord amb la providència d’inici de data 4 de setembre de 2019.

Atès que en data 04 de setembre de 2019, es va emetre Memòria d’alcaldia en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
Atès que en data 9 de setembre de 2019, s’ha emès informe d'Intervenció i informe
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària.

Vist quant antecedeix i procedint la seva aprovació inicial pel Ple,
PROPÒS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid
de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent resum:
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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 ordinaria celebrada el 13.09.19.

Suplements en Aplicacions de Despeses
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Aplicació

Crèdits
totals
consignats

Descripció

Progr.

Econòmica

333

62201

Modificat obres i equipament
871.450,62€
Teatre del Born

Suplement de crèdit

81.916,35€
81.916,35€

TOTAL

Crèdits extraordinaris en Aplicacions de Despeses

Aplicació
Progr.

Econòmica

333

62500

Descripció

Crèdits
Inicials

Crèdit extraordinari

Adquisició cadires per
llotges del Teatre del Born

0,00€

50.000,00€
50.000,00€

TOTAL

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els
següents termes:
Estat d'ingressos

Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

70

00

Descripció

Import

Romanent de Tresoreria per a despeses
Generals

131.916,35€

TOTAL INGRESSOS

131.916,35€
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SEGON. Exposar aquest

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
expedient
públic
mitjançant
anunci inserit en BOIB, per quinze
C’s),
en sessióal
ordinaria
celebrada
el 13.09.19.

dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per resoldre-les.
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No obstant el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.
El regidor delegat
José López Bosch
Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

José López Bosch
PLAÇA DES BORN, 15 – 07760 – CIUTADELLA DE MENORCA
Fecha:09/09/2019
9:16:42
TEL. 971
48 41 58 – FAX 971 38 55 00 – Web: www.ajciutadella.org - c/e: intervencio1@ajciutadella.org
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