EDICTE
APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL
PLE DE LA CORPORACIÓ, AL PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER A L'EXERCICI 2018 (SUPLEMENT DE CRÈDIT 2/2018)
Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 19 de
novembre de 2018, adoptà, entre d'altres l'acord d'aprovació provisional de les següents
modificacions pressupostàries:
Primer. Aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 2/2018 al
pressupost del Consell Insular de Menorca, detallat en la memòria que consta en
l'expedient.
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Segon. Autoritzar l'amortització anticipada de l'endeutament del grup Consell Insular de
Menorca, fins a l'import màxim de 223.158,48€, que s'estructurarà de la forma més
favorable a la gestió pressupostària i financera d'aquesta corporació.
Tercer. Condicionar l'efectivitat de les operacions anteriors d'amortització a les
disponibilitats de tresoreria necessàries per atendre la prelació que estableix la normativa
d'hisendes locals: capital i interessos ordinaris del deute públic, despeses de personal,
obligacions d'exercicis anteriors, etc. i compliment del termini de pagament a proveïdors
Quart. Autoritzar la presidenta del Consell Insular de Menorca a la signatura dels
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Aquest expedient, amb tota la documentació que l’integra, romandrà de públic manifest en
la Intervenció d’aquesta corporació (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres,
de 8:30 a 14:00 hores), durant el termini de quinze dies hàbils següents al de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que, durant l’esmentat
termini, les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que
considerin escaients, en el Registre General d’aquest Consell, amb el benentès que, si no
se’n presentés cap, es considerarà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els
termes que estableix la legislació vigent.
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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