EDICTE
Aprovació definitiva de la proposta de modificació, competència del Ple de la
Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (Exp.
0426-2021-000011)
Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular en sessió de caràcter ordinari de 21 de
juny de 2021, l’acord que inclou les modificacions pressupostàries següents:
- Expedient de suplement de crèdits 1/2021 de l’Institut Menorquí d’Estudis per import
de 75.000 euros, detallat en la memòria que consta en l’expedient i d’acord amb la
taula següent.
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Aplicació
1-4630-6240000

Descripció
Vehicle 4 x 4 amb bolla per a remolc

Despesa
33.500,00

1-4630-6240000

Remolc de barca

1.600,00

1-4630-6260000

Equip d'imatge i so

11.000,00

1-4630-6260000

Renovació equip informàtic

3.200,00

1-4630-6290000

Aparells d'osmosi d'aigua (2)

2.500,00

1-4630-6290000

Aparell desfibril·lador RCP

1.200,00

1-4631-6410000

Programa d'edicions

2.000,00

1-4631-2279900

Edicions urgents 2021

20.000,00

870.00

Romanent tresoreria despeses generals
TOTAL

Finançament

75.000,00
75.000,00

75.000,00

- Expedient de suplement de crèdits 1/2021 del Consorci per a la Protecció de la
Legalitat Urbanística en Sòl Rústic a l’Illa de Menorca per import de 60.097,40 euros,
detallat en la memòria que consta en l’expedient i d’acord amb la taula següent.
Aplicació

Descripció

Despesa

1-1510-2270600

Serveis de professionals independents

57.775,97

1-1510-6250000

Mobiliari i estris

1.177,43

1-1510-6260000

Equips per processos d’informació
Romanent tresoreria despeses generals

1.144,00

870.00

TOTAL

Finançament

60.097,40
60.097,40

60.097,40

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 85, de data 29-06-2021, en el tauler
d’edictes i en la plana web del Consell Insular, 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'entenen definitivament aprovats els esmentats expedients.
Es publiquen a continuació els pressuposts resultants:

Pressupost resultant de l’IME
Ingressos
Cap. 1

0,00 €

608.554,92 €

Cap. 2

0,00 €

451.945,08 €

Cap. 3

88.000,00 €

0,00 €

Cap. 4

1.002.100,00 €

600,00 €

Cap. 5

0,00 €

0,00 €

1.090.100,00 €

1.061.100,00 €

Cap. 6

0,00 €

58.000,00 €

Cap. 7

0,00 €

45.000,00 €

Subtotal inversions

0,00 €

103.000,00 €

1.090.100,00 €

1.164.100,00 €

Cap. 8

75.000,00 €

1.000,00 €

Cap. 9

0,00 €

0,00 €

Subtotal financers

75.000,00 €

1.000,00 €

Finançament financer

74.000,00 €

Subtotal ordinaris

Subtotal no financers
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Despeses

Total

1.165.100,00 €

1.165.100,00 €

Pressupost resultant del CDU
Ingressos

Despeses

Cap. 1

0,00 €

389.814,12 €

Cap. 2

0,00 €

119.775,97 €

Cap. 3

277.814,12 €

0,00 €

Cap. 4

175.000,00 €

0,00 €

Cap. 5

0,00 €

0,00 €

Subtotal ordinaris

452.814,12 €

509.590,09 €

Cap. 6

0,00 €

3.321,43 €

Cap. 7

0,00 €

0,00 €

Subtotal inversions

0,00 €

3.321,43 €

Subtotal no financers

452.814,12 €

512.911,52 €

Cap. 8

60.097,40 €

0,00 €

Cap. 9

0,00 €

0,00 €

Subtotal financers

60.097,40 €

0,00 €

Finançament financer

60.097,40 €

Total

512.911,52 €

512.911,52 €

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 del document present
Per delegació de la presidenta, la secretària
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Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
23/07/2021 9:44:29
Firma
Maó

