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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MENORCA

14423

Ple - Aprovació definitiva de la proposta de modificacions competència del Ple de la Corporació, al
pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2016

Aprovats inicialment pel Ple del Consell Insular en sessió de caràcter extraordinari de 21 de novembre de 2016, els següents expedients de
modificació del pressupost del Consell Insular de Menorca:
- Expedient de suplement de crèdit núm. 1/2016 al pressupost del Consell Insular de Menorca, per import total de 5.613.393,22 €, detallat en
la memòria que consta en l'expedient.
- Expedient de transferència de crèdits entre aplicacions de distinta àrea de despesa núm. 1/2016 al pressupost del Consell Insular de
Menorca, per import total de 138.497,72 €, detallat en la memòria que consta en l'expedient.
- Expedient de modificació i addició, conforme a la memòria corresponent, a l'annex previst en la base d'execució 22a del vigent pressupost,
dels ajuts nominatius que consta en l'expedient.
Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 149, de data 26-11-2016, 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, dels quals es publiquen a continuació:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/160/968254

Primer. El resum per capítols dels pressupostos d'enguany del Consell Insular de Menorca, a data d'avui, una cop aplicada l'esmentada
modificació pressupostària:

Pressupost CIME 2016

Ingressos

Despeses

Cap. 1

1.016.591,92

19.962.624,95

Cap. 2

1.707.053,82

10.378.856,75

Cap. 3

1.562.371,03

938.668,26

Cap. 4

53.323.512,86

18.136.648,38

Cap. 5

271.580,68

200.000,00

57.881.110,31

49.616.798,34

Cap. 6

0,00

29.590.866,12

Cap. 7

20.261.076,96

7.560.640,62

Subtotal inversions

20.261.076,96

37.151.506,74

Subtotal no financers

78.142.187,27

86.768.305,08

Capacitat de finançament

-8.626.117,81

Cap. 8

20.264.952,81

275.000,00

Cap. 9

0,00

11.363.835,00

Subtotal financers

20.264.952,81

11.638.835,00

Total pressupost

98.407.140,08

98.407.140,08

Subtotal ordinari
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Segon. Els ajuts que podran atorgar-se de manera directa arran d'aquesta modificació pressupostària:
Presidència: Òrgans de Govern – Subvencions a entitats ciutadanes (1.91200.4890000)
Modificar l’objecte inicialment previst de la subvenció que s'indicarà, conformement les taules següents:
Beneficiari

Objecte inicial

Editorial Menorca SA

Import

Exposició 75è Aniversari del diari Menorca

Beneficiari

5.000,00 €

Objecte modificat

Editorial Menorca SA

Import

Actes commemoratius del 75è Aniversari del diari Menorca

5.000,00 €

Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge: Informàtica (2.92010.7700000)
Afegir l’ajut nominatiu següent:
Beneficiari

Objecte modificat

Servei d'informàtica local de Menorca (Silme) SA

Implantació de l'administració electrònica a les entitats locals de l'illa

Import
77.591,25 €

Departament de Benestar Social i Família: Suport Social i Comunitari (3.23131.4800001)
Afegir els següents ajuts nominatius:
Beneficiari

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/160/968254

Creu Roja Espanyola de les Illes Balears

Objecte
Programa d'ajuda alimentària 2016.17

Beneficiari
Càritas diocesana de Menorca

Objecte
Programa d'ajuda alimentària 2016.17

Import
35.000,00 €

Import
35.000,00 €

Departament de Cultura i Educació: Creació i Promoció Cultural (4.33400.4790000)
Afegir l’ajut nominatiu següent:
Beneficiari
Paleàrtica Films SL

Objecte
Realització del llargmetratge titulat Nàufrags de l’evolució

Import
5.000,00 €

Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports : Esports (5.34100.4890022)
Afegir l’ajut nominatiu següent:
Beneficiari
Federació Balear d’Atletisme

Objecte
Ajut per a l’organització de les curses populars d’estiu

Import
3.000,00 €

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
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que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

Maó, 21 de desembre de 2016

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/160/968254

EL SECRETARI EN FUNCIONS
Octavi Pons Castejón
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