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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA
PATRONAT MUNICIPAL REALLOTJAMENT I REINSERCIÓ SOCIAL

5696 Modificació de crèdit número 3, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres
aplicacions en el Pressupost del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social per a
l’exercici 2017

El Ple de l’Ajuntament de Palma, en sessió de 25 de maig de 2017, va acordar:

“...

1. Aprovar la modificació de crèdit número 3, de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit d’altres aplicacions en el Pressupost del
Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social per a l’exercici  2017, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la
següent forma:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ      DENOMINACIÓ                                 C. Inicial        AUGMENT             C. Definitiu

00.23143.22606  Prog. Formació. Cursos Formació              0,00                6.800,00                     6.800,00-

TOTAL  AUGMENT DE DESPESES    ......................................................6.800,00.- €                              

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ     DENOMINACIÓ                             C. Inicial                              DISMINUCIÓ        C. Definitiu

00.23143.16000      Prog.Formació. Quotes                 10.400.-                                 6.800,00,.                3.600,00

                                   Seg.Social

TOTAL  DISMINUCIÓ DE DESPESES    ................................................................ 6.800.- €

Quedant d’aquesta manera anivellat el Pressupost.

2. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, previ anunci  publicat en el BOIB, durant el termini
de quinze dies hàbils. En el cas que no es presentessin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat definitivament.

3. Implementar les mesures administratives procedimentals i comptables adients per a l’execució de la present resolució.

4. Donar compte al Consell Rector de l’adopció d’aquest acord a la primera reunió ordinària que es dugui a terme, per a la seva ratificació.

A  partir de l’endemà de la publicació de la part dispositiva d’aquest acord, es procedeix a obrir un termini de informació pública de...”
quinze dies hàbils per a que les persones interessades puguin presentar al·legacions.

 

Palma, 29 de maig de 2016

La presidenta del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social
Mercè Borràs Dalmau
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