PROPOSTA DE BATLIA

Vistes les memòries justificatives presentades per part del tècnic d’educació en data 18
de maig de 2018 relativa a la necessitat de realitzar unes obres al CEIP Costa i Llobera
consistent en dues actuacions que són:
1.- Accés a la finca annexa al centre (Polígon 6 parcel·la 537 Ca’n Gallardo) degut a la
implementació de la nova metodologia pedagògica denominada “d’Ambients” per tal
d’habilitar un accés des de l’escola a l’esmentada finca per tal que els alumnes puguin
emprar-la com a pati. L’import d’aquesta actuació és de 27.101,87 euros.
2.- Rampa accés entrada CEIP degut a la implementació de la nova metodologia
pedagògica denominada “d’Ambients” que ha provocat canviar la porta d’accés al
centre essent necessari habilitar una nova entrada mitjançant la construcció d’una rampa
d’accés al centre d’Educació Infantil. L’Import d’aquesta actuació és de 16.269,12
euros.
Vist que existeix romanent de tresoreria suficient per dur a terme l’esmentada actuació.
Vistes les Providència i Memòria de Batlia de data 18 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació
de crèdit 18-2018.
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. 18-2018,
sota la modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

323 61945

Accés CEIP costa i Llobera a
Finca Ca'n Gallardo

28.000

323 61948

Miquel Angel March Cerdà
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PRESSUPOST DE DESPESES

Rampa accés CEIP Costa i
Llobera zona EI
TOTAL
PRESSUPOST D’INGRESSOS

17.000
45.000
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DE POLLENSA
Metadades

Classificador:Altres -

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

45.000

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.
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No obstant això, el Ple acordarà.
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