EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL PLE DE
LA CORPORACIÓ, AL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA PER AL 2014
Aprovat inicialment, pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de 21 de juliol de
2014, els següents expedients de modificació del pressupost del Consell Insular de
Menorca:
- Suplement de crèdit núm. 3/2014 al pressupost de la mateixa corporació, per import
total d'1.617.405,24 euros.
- Expedient de modificació pressupostària consistent en l’addició a l’annex previst a
la base d’execució 22a del vigent pressupost dels ajuts nominatius indicats a la
memòria corresponent que consta a l'expedient.
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 101, de data 26.7.2014, 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:
1r. 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
1

Despeses de personal

17.900.505,66

2

Despeses en béns corrents i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

8

Actius financers

9

Passius financers

8.060.107,39
1.704.310,87
17.354.843,77
612.405,24
47.621.638,43
6.431.320,10
417.500,00
6.175.439,61

Total despeses

106.278.071,07

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

47.865.540,33

5

Ingressos patrimonials

7

Transferències de capital

34.718.533,16

8

Actius financers

19.725.246,80

206.930,68

Total

106.278.071,07

2n. Les subvencions que podran atorgar-se de manera directa arran d'aquesta
modificació pressupostària:
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-

Departament de Cooperació, Esports i Habitatge:

A càrrec de l'aplicació 6.1690.4790020, per import de 10.000,00 €, a favor de la Casa
de Menorca SA, amb motiu de la necessitat de fer front a despeses ordinàries
ineludibles.
-

Departament de Benestar Social i Joventut:

A càrrec de l'aplicació 3.2334.4790010, per import de 145.000,00 €, a favor de
Servicios de Teleasistencia SA, amb motiu de la demora en la licitació d'aquest servei i
per garantir-ne la continuïtat durant el segon semestre de l'exercici en curs vista la
importància estratègica i per no perjudicar la població beneficiària.
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 INTERNA

Rosa Salord Olèo
Maó, 29 d'agost de 2014
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