EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de juliol 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.
0426-2020-5)
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Es fa públic que el Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 20 de juliol
de 2020, adoptà, entre d'altres, l'acord d'aprovació provisional de la següent
modificació pressupostària:
- Expedient de suplement de crèdits al pressupost del Consell Insular de Menorca, per
import de 300.000,00 € detallat a la memòria que consta en l’expedient. D’acord amb
el que es preveu a l’article 177.6 del Reial decret legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el
TRLHL, aquest acord serà immediatament executiu, sense perjudici de les
reclamacions que contra aquest es puguin promoure, que s’hauran de substanciar dins
dels 8 dies següents a la presentació, entenent-se desestimades en el cas que no es
notifiqui la seva resolució al recurrent dins d’aquest termini.
- Aprovar provisionalment l’addició, conformement a la memòria corresponent, a
l’annex previst a la base d’execució 22a del vigent pressupost, dels tres ajuts
nominatius que consten en l’expedient.
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)
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