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 2019 (EXP. 0426-2019000001)
Aprovats inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter
ordinari de 18 De març de 2019, els següents expedients de modificació del
pressupost del Consell Insular de Menorca:
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- 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.
- Expedient de canvi de finalitat de la subvenció nominativa prevista inicialment en el
vigent pressupost insular, per un import màxim de 30.000,00 €, d’acord amb la
documentació que consta en l’expedient
- Expedient d’esmena de diversos errors en la plantilla del Consell Insular de Menorca,
d’acord amb la documentació que consta en l’expedient
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 38, de data 23-03-2019, 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 detall dels ajuts següents, que podran atorgar-se de manera directa arran
d'aquesta modificació pressupostària:
1.1) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor
de l’Associació ALCER de Menorca, per un import màxim de 8.000 €, per a col·laborar
en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar el seu 25è
aniversari.
1.2) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor
de l’entitat cultural Club de Jubilados y Pensionistas de Maó, per un import màxim de
1.500 €, per a col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per
a celebrar el seu 25è aniversari.
1.3) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern, a favor
de l'Asociación Cultural Aeronáutica Española, per un import màxim de 15.000 €, per a

col·laborar en el finançament de les activitats especials organitzades per a celebrar
50è aniversari de l’aeroport de Menorca i de l’aviació a l’illa.
1.4) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43900 Comerç i Indústria, a favor
de la Cambra de Comerç de Menorca, per un import màxim de 47.000 €, per a
col·laborar en el finançament del servei de seguretat amb gos de l’aeroport de
Menorca a fi d’afavorir el trànsit aeri de mercaderies.
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1.5) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 92201 Servei de Cooperació i
Assistència als Municipis, a Casa de Menorca Barcelona SA, per un import màxim de
80.000 €, per a col·laborar en el finançament de les obres de remodelació i millora de
les instal·lacions comunitàries, condicions d’accessibilitat, eficiència energètica..., a
l’edifici d’aquesta entitat a Barcelona.
1.6) Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 23100 AGA del Departament de
Benestar Social i Família, a favor de l'Asociación Española contra el Cáncer AECC de
Menorca, per un import màxim de 1.500 €, per a col·laborar en el finançament de
l’organització del 1r Congrés de les Illes Balears de persones amb càncer i familiars.
Segon. L’autorització del canvi de finalitat de la subvenció nominativa prevista
inicialment en el vigent pressupost insular a favor de l’Associació Leader Menorca, a fi
de finançar l’adquisició d’una cúpula portàtil, amb tot l’equipament necessari, per a la
projecció de vídeos en 360º, per un import màxim de 30.000,00 €.
Tercer. L’esmena dels errors següents detectats en la plantilla del Consell Insular de
Menorca
3.1) Incloure una plaça d’auxiliar d’infermeria al programa 23133 de Residència,
Centre de dia i altres serveis assistencials per a Gent Gran i una plaça d’educador
social al programa 23135 de Residència i Centre de dia per a persones amb
discapacitat.
3.2) Esmenar l’error a la plaça de viceinterventor modificant el nivell d’accés 28 pel
nivell 26.
3.3) Esmenar l’error dels llocs d’auxiliar d’arxiu i d’auxiliar de biblioteca que apareixen
amb plaça d’administratiu que han de ser amb plaça de tècnic auxiliar d’arxiu i tècnic
auxiliar de biblioteca.
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
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Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document

Rosa Salord Oleo
17/04/2019 8:08:40
Firma
Maó

