PROPOSTA DE BATLIA

Vist l’informe de condicions ambientals presentat per part de l’entitat SONTER en
relació a les piscines Municipals del Port de Pollença a juny de 2017 on estableix que
als vestuaris de dones, homes i nins, la temperatura ambiental no es troba dins els
nivells establerts pel RD 486/1997 essent necessari per tant la instal·lació d’un sistema
de climatització per aquests tres vestuaris per aportar fred a les dependències i així
evitar les temperatures extremes.
Vist el pressupost de subministrament i muntatge presentat per part de l’entitat
REFRIGERACION Y CONFORT S.A. per import total de 20.391,48 euros.
Vist que existeix romanent de tresoreria suficient per dur a terme l’esmentada actuació.
Vistes les Providència i Memòria de Batlia de data 14 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació
de crèdit 16-2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 16-2018,
sota la modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

342 62252

Climatització vestuaris piscines
municipals Port Pollença

22.000

Miquel Angel March Cerdà
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

22.000
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Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de
la Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat
reclamacions, en cas contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.

Miquel Angel March Cerdà
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No obstant això, el Ple acordarà.
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