ACTA DE LA
20/05/2015.

SESSIÓ

EXTRAORDINARIA

TINGUDA

PER

L'AJUNTAMENT

PLE

EL

DIA

As Migjorn Gran, a les 13:30 h del dia 20/05/2015, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sr. Jordi Vidal Pons
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sra. Gemma Fernández Bosch

S’han excusat d’assistir-hi els regidors Sr. Sergio Barrera Bosch del
grup socialista des Migjorn Gran i els regidors Sr. Ramon Verdú Navarro,
Sra. Eulalia Gomila Vidal i Sra. Nancy Lauren Tew, del grup popular.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de data 23.4.2015
i còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data 28.4.2015, sense
entrar a debat se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
SEGON.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 13/2015 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’hisenda, règim
intern i territori de data 14.5.2015, que es transcriu a continuació:
“El Sr. Batle explica que es tracta de reconèixer a nivell pressupostari
els majors ingressos rebuts per part del PIC del Consell Insular de
Menorca, passant de 131.000€ a uns 137.000€.
Els membres de la Comissió, aproven per tres(3) vots a favor del grup
socialista i dues(2) abstencions, proposar al Plenari Municipal, l’adopció
del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 13, per crèdit
extraordinari, amb el detall següent:
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDA DE DESPESA
Partida
62201334

Equipament
saló verd
TOTAL

Crèdit Inicial
divers

Ampliació
0€

Crèdit
definitiu
6.827,48€
6.827,48€

0€

6.827,48€

6.827,48€

B) RECURS FINANCER
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110 Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: general@ajmigjorngran.org

INGRESSOS AFECTATS
Concept Denominació
e
76101
Del CIMe: PIC 2015
TOTAL

Previsió
Drets reconeguts Major
Drets
inicial
Reconeguts
131.000€
137.827,48€
6.827,48€
131.000€
137.827,48€
6.827,48€

El crèdit extraordinari coincideix amb els dels crèdits que s’incrementen
quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost, així com imposa l’article
16.2 del RD 500/1990, de 29 d’abril.
SEGON.- Exposar al públic, durant quinze (15) dies, mitjançant anunci al
BOIB i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, l’esmentada modificació
pressupostària, als efectes de presentació de reclamacions. L’aprovació
serà definitiva si no s’hi presenten al·legacions i no caldrà adoptar
expressament cap nou acord.”
Obert el debat, el Sr. Batle explica que aquesta modificació pressupostària
pretén reconèixer els majors ingressos rebuts del PIC, passant de 131.000€
a uns 137.000€
Sense més intervencions, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les 13.40 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual s’estén
aquesta acta que, com a secretaria, certific.

