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 (SUPLEMENT DE
CRÈDIT 2/2018)
Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 19 de
novembre de 2018, el següent expedient de modificació del pressupost del Consell
Insular de Menorca:
- Expedient de suplement de crèdits al pressupost del Consell Insular de Menorca, per
import de 5.036.424,21 € detallat a la memòria que consta en l’expedient.
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Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 147, de data 24-11-2018, 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 aprovat l’esmentat expedient, el qual es publica a continuació:
Primer. El resum per capítols dels pressuposts d'enguany del Consell Insular de
Menorca, al dia d'avui, un cop aplicada l'esmentada modificació pressupostària:
Pressupost CIME 2018

Ingressos

Despeses

Cap. 1

1.155.078,02

21.919.289,94

Cap. 2

1.668.480,89

13.190.320,66

Cap. 3

2.516.530,35

897.303,33

Cap. 4

63.749.056,06

21.459.811,24

Cap. 5

164.744,68

300.000,00

Subtotal ordinari

69.253.890,00

57.766.725,17

Cap. 6

0,00

39.276.414,30

Cap. 7

25.572.972,34

28.407.059,83

Subtotal inversions

25.572.972,34

67.683.474,13

Subtotal no financers

94.826.862,34

125.450.199,30

Capacitat de finançament

-30.623.336,96

Cap. 8

29.669.382,36

275.000,00

Cap. 9

5.992.323,72

4.763.369,12

Subtotal financers

35.661.706,08

5.038.369,12

Total pressupost

130.488.568,42

130.488.568,42
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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
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Quart. Autoritzar la presidenta del Consell Insular de Menorca a la signatura dels
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
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

Rosa Salord Oleo
19/12/2018 13:10:01
Firma
Maó
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