SECRETARÍA PLENO

EXPEDIENTE
TRÁMITE

Modificación de crédito 7/2018 (2-SUP/2018)

Publicación memoria e texto inicial na sede electrónica.

Polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 15.06.2018, apróbase
inicialmente o expediente de modificación de crédito 7/2018 (2-SUP/2018) mediante
suplemento de crédito por un importe total de 444.010,19-€.
O expediente exponse ao público nas oficinas de Intervención e Xestión Orzamentaria deste
Concello durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de edictos do
Concello.
Durante este prazo os interesados poderán examinar o expediente e presentar as
reclamacións que teñan por convenientes ante o Pleno da Corporación.
Así mesmo, e de acordo co artigo 7 c) d) e e) da Lei 19/2013 (en relación co 5.4 da mesma
norma) inmediatamente aprobada inicialmente a modificación de crédito haberá de
publicarse o seu texto na sede electrónica do Concello (sede.pontevedra.gal), xunto coas
súas correspondentes memorias xustificativas e informes, manténdose esta publicación en
tanto dure o prazo de alegacións anteriormente exposto.
Esta publicación permanecerá ata a finalización do prazo de exposición, prazo que
computará segundo se determina no anuncio de exposición pública antes referido.
Documentos electrónicos:
Descrición
001 PROPOSTA CULTURA
002 PROPOSTA NORM E XUVENTUDE
003 PROXECTO RUA LEPANTO
004 PROPSTA PAZO
005 MEMORIA
006 INFORME OXPC E INTERVENCION
007 PROPOSTA DE ACORDO
008 CERTIFICACION XGL 07.06.2018.odt
009 Documento xustificativo do envío dun aviso
010 Ditame comisión 8-6-2018

CSV
AWGAR766FCTF6JLH
JRXX37HBLKQ4YR7B
H3FWQ8M5A8ZWIAVD
HRFPJIO9IP2ZP7ZH
A6TZJDZKP4YJL55R
DNONH8J7BBU722U3
ASEC5WFHC7I6NHRM
OXFQZHS4BGM6DICY
ZO0R5PTGPNA6CMPK
HEMXUD6N2DXAOEB9

*Os documentos relacionados na táboa anterior pódense consultar na sede electrónica do concello, introducindo o código

seguro de verificación CSV, no seguinte enlace:
http://sede.pontevedra.gal/public/procedures/getdocfromcsv/getdocfromcsvform.xhtml

Os restantes documentos integrantes do expediente poderán ser consultados segundo o
sinalado nas oficinas de Intervención e xestión orzamentaria deste Concello.
O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.
Pontevedra, ao día da data.
O Secretario,
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