EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL
PLE DE LA CORPORACIÓ, AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PER A L'EXERCICI 2018
Aprovats inicialment pel Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 16 de juliol de
2018, els següents expedients de modificació del pressupost del Consell Insular de Menorca:
- Expedient de transferències de crèdit al pressupost del Consell Insular de Menorca, per
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import total de 197.000,00 €, detallat en la memòria que consta a l'expedient.
- Expedient de modificació i addició, conforme a la memòria corresponent, a l'annex previst en
la base d'execució 22a del vigent pressupost, dels ajuts nominatius que consten en l'expedient.
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 90, de data 21-7-2018, i transcorregut el termini,
de 15 dies, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació.
De conformitat amb l’art. 177, en relació amb el 169, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei que regula les Hisendes Locals, s’entenen
definitivament aprovats els esmentats expedients, dels quals es publiquen a continuació:

Primer. El resum per capítols dels pressupostos d'enguany del Consell Insular de
Menorca, a data d'avui, una cop aplicada l'esmentada modificació pressupostària:
Pressupost CIME 2018

Ingressos

Despeses

Cap. 1

1.155.078,02

21.412.986,89

Cap. 2

1.668.480,89

13.153.708,66

Cap. 3

2.516.530,35

706.910,13

Cap. 4

62.442.299,10

20.657.699,40

Cap. 5

164.744,68

300.000,00

Subtotal ordinari

67.947.133,04

56.231.305,08

Cap. 6

0,00

36.498.309,62

Cap. 7

25.378.086,34

26.405.675,91

Subtotal inversions

25.378.086,34

62.903.985,53

Subtotal no financers

93.325.219,38

119.135.290,61

-25.810.071,23

0,00

Capacitat de finançament
Cap. 8

24.632.958,15

275.000,00

Cap. 9

5.992.323,72

4.540.210,64

30.625.281,87

4.815.210,64

123.950.501,25

123.950.501,25

Subtotal financers
Total pressupost

Segon. Els ajuts següents, que podran atorgar-se de manera directa arran d'aquesta
modificació pressupostària:
- Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 92400 Participació Ciutadana, a favor de
l’associació Fòrum ETS Menorca, per un import màxim de 7.600 €, per donar suport a les
tasques de d’assessorament i formació a les associacions de Menorca, i per organitzar la
III Mostra d’Entitats de Menorca.
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- Programa pressupostari 23121 Política de gènere i igualtat, a favor de l’entitat Creu Roja
Espanyola, per un import màxim de 12.000 €, per dur a terme una campanya d’informació i
sensibilització sobre el «Protocol davant les violències sexistes i sexuals a les Festes
patronals de Menorca».
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El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que
corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la
publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens
perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent en dret.
Tot l'anterior d'acord amb l’article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que
regula la jurisdicció contenciosa administrativa.
Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la
resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat
competent ho acordi expressament.

La secretària interina
Rosa Salord Olèo
Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document
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