EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AL
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA NÚM. 2/2014
Aprovat inicialment, pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de 16 de juny de
2014, l'expedient de suplement de crèdit (núm. 2) al pressupost general del Consell
Insular de Menorca 2014.
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 85, de data 21.06.2014, 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’entén definitivament aprovat l'esmentat expedient, del qual es publica a continuació
el resum per capítols del pressupost del Consell Insular de Menorca d’enguany – a
data d’avui, un cop aplicat l'esmentat suplement de crèdit:
Capítol de despesa

Actual

1

Despeses de personal

17.632.035,14

2

Despeses en béns corrents i serveis

8.292.970,19

3

Despeses financeres

1.704.310,87

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

17.037.333,69
100.000,00
47.741.638,43
5.386.320,10
417.500,00
6.175.439,61

Total despeses

104.487.548,03

Capítol d'ingrés
1

Imposts directes

918.298,64

2

Imposts indirectes

1.432.705,46

3

Taxes i altres ingressos

1.410.816,00

4

Transferències corrents

46.947.053,24

5

Ingressos patrimonials

7

Transferències de capital

33.846.497,21

8

Actius financers

19.725.246,80
Total

206.930,68

104.487.548,03

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.
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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
Maó, 14 de juliol de 2014
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