EDICTE
Acord del Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràter extraordinari
d’1 de febrer de 2021, relatiu a la convalidació del Decret de presidència núm.
296/2020, de 22 de desembre, relatiu al suplement de crèdit 4/2020, per a la
incorporació del superàvit pressupostari del 2019 (Exp. 0426-2020-000019)
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L'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 autoritza la
incorporació del superàvit pressupostari corresponent a la liquidació de 2019 al
pressupost de 2020 per finançar despeses en serveis socials i promoció social de la
política de despesa 23 per efecte de la crisi sanitària de COVID-19, mitjançant
modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdits.
L’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures
urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, que
estableix que la modificació pressupostària a dur a terme (suplements de crèdits en
aquest cas) es tramitarà per decret del President de la corporació, sense que siguin
d’aplicació les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a que es refereix
l’article 169 del TRLRHL, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Aquest decret serà objecte de convalidació en el primer Ple posterior que es celebri,
exigint-se per això el vot favorable de la majoria simple i la posterior publicació al
Butlletí Oficial corresponent, tot i que la falta de convalidació plenària no tindrà efectes
anul·latoris ni suspensius del decret aprovat, sense perjudici de la possibilitat d'acudir a
la via de la reclamació economicoadministrativa, pel que el còmput de terminis es
produirà a partir de la data de publicació de l'acord plenari.
En data 22-12-2020 es formalitzà Decret de Presidència núm. 2020/PRES/000296 per
aprovar el suplement de crèdit 4/2020 per a la incorporació del superàvit del 2019 per
import de 961.062,62 € per a despeses de serveis socials.
Per tot l’anterior el Ple del Consell Insular de Menorca en data 1 de febrer de 2021,
adoptà l’acord següent:
Primer. Convalidar el Decret de Presidència núm. 2020/PRES/0000296 de data
22/12/2020, pel qual s’aprova la modificació del pressupost del Consell Insular de
Menorca per a l’any 2020 mitjançant suplement de crèdits núm. 4/2020, per a
l’aplicació del superàvit pressupostari de 2019 per import de 961.062,62 € per a
despeses de serveis socials.
Segon. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Es publica a continuació el resum per capítols del Pressupost del Consell Insular de
Menorca de l’any 2020, un cop aplicat l’esmentat suplement de crèdit.
Pressupost Consell Insular de Menorca 2020
Ingressos

Despeses

Cap. 1

1.359.862,40 €

24.170.131,05 €

Cap. 2

1.825.674,62 €

15.269.948,49 €

Cap. 3

3.058.798,85 €

154.209,98 €

Cap. 4

68.742.861,16 €

26.856.039,81 €

Cap. 5

76.080,68 €

55.000,00 €

Subtotal ordinaris

75.063.277,71 €

66.505.329,33 €

Cap. 6

0,00 €

26.493.470,51 €

Cap. 7

24.111.039,63 €

14.323.843,09 €

Subtotal inversions

24.111.039,63 €

40.817.313,60 €

Subtotal no financers

99.174.317,34 €

107.322.642,93 €

Cap. 8

14.672.990,81 €

275.000,00 €

Cap. 9

1.900.000,00 €

8.149.665,22 €

16.572.990,81 €

8.424.665,22 €

Subtotal financers
Finançament financer
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Total

8.148.325,59 €
115.747.308,15 €

115.747.308,15 €

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.

Maó, a la data de la firma electrònica que consta en el 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
18/02/2021 11:52:58
Firma
Maó

