EDICTE

Identificador documento electrónico: ES-07CIM-2018-B33C680B-28BE-4130-A66B-D3E4AD65501D Fecha:06/11/2018 8:11:45 Pag.:1/1
Consell Insular de Menorca-07999- Código Org.:L03070009 Valide en: https://www.carpetaciutadana.org/cime/validardoc.aspx

COMPTE GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EXERCICI 2017
A fi de donar compliment al disposat a l'art. 212 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5
de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, així
com a l'art. 138.2 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca, es fa públic
que el Compte General del Consell Insular de Menorca, integrat pel propi, pel dels
organismes autònoms Institut Menorquí d'Estudis i Consell Econòmic i Social, pel de
l'entitat pública empresarial Institut de la Joventut de Menorca, així com pel del
Consorci de Residus i Energia de Menorca, el del Consorci per a la Protecció de la
Legalitat en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca i el del Consorci de Recursos Sociosanitaris
de Menorca, corresponent a 2017, juntament amb l'informe emès per la Comissió
Especial de Comptes en reunió de data 5 de novembre de 2018, romandrà de públic
manifest a la Intervenció d'aquest Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5
de Maó), durant el termini de vint-i-tres dies hàbils següents al de la publicació del
present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que durant l'esmentat
termini, els interessats puguin presentar les reclamacions, objeccions i observacions
que considerin escaients.
Així mateix l'expedient inclou com a documentació complementària els comptes anuals
de les entitats dependents del Consell Insular de Menorca incloses en l'àmbit
d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
financera que s'indiquen a continuació:
- Consorci del Pavelló Esportiu Multifuncional
- Fundació Foment del Turisme Menorca
- Fundació Menorquina de l'Òpera
- Fundació per persones amb discapacitat de l'illa de Menorca
- Associació Fons Menorquí de Cooperació
- Servei d'Informàtica Local de Menorca S.A
- Fundació Enciclopèdia de Menorca
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