EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18 de maig de 2020, relatiu a
l’aprovació inicial de la proposta de modificació, competència del Ple de la
Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2020 (exp.
0426-2020-2)
Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 18 de maig
de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació provisional de la següent
modificació pressupostària:
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Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de transferències de crèdits, per import
global de 2.000.000 d’euros, detallat en la memòria que consta en l’expedient.
Segon. Assenyalar que la transferència a l'aplicació 2.92900.4800000 “Ajuts 3r sector
COVID-19”, per import de 200.000 €, es realitza a un programa d'imprevists, situacions
transitòries i contingències d'execució. Per tant, quan es coneguin els beneficiaris
concrets d'aquestes ajudes insulars, que poden ser entitats ambientals, culturals,
esportives, de participació ciutadana ..., s'autoritza al conseller de Serveis Generals a
transferir altre cop aquests crèdits a l'aplicació pressupostària que permeti la correcta
comptabilitat de la despesa corresponent.
Tercer. Remarcar el caràcter excepcional de la present modificació pressupostària i
manifestar la voluntat insular de considerar-la com a equivalent a una modificació de
crèdits derivada de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple, als efectes
d'evitar rigideses administratives en el tràmit de futures modificacions pressupostàries
que puguin resultar convenients, conformement preveu l'article 180 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei que regula les
Hisendes Locals.
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 9:00 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. Així mateix es
podrà consultar en la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es)
Maó, a la data de la firma electrònica del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol )
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
19/05/2020 11:20:49
Firma
Maó

