Rosa Salord Oleo, secretària del Consell Insular de Menorca
CERTIFIC:
Que el Ple d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcter ordinari de 18 d'octubre de 2021
adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
4. PROPOSTA MODIFICACIÓ COMPETÈNCIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, AL
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE L’EXERCICI 2021
(SUPLEMENT CRÈDITS 02/2021) (EXP. 0426-2021-000016)
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Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i Serveis Generals de
caràcter ordinari d'11 d'octubre de 2021, que diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,
que diu:
El pressupost de la corporació constitueix una previsió d'ingressos i una autorització de despesa
l'aprovació de la qual és competència del Ple. Quan durant l'exercici sorgeixen incidències,
inicialment no previstes, la legislació vigent preveu la possibilitat de dur a terme modificacions
pressupostàries.
L’aprovació de determinades modificacions pressupostàries, en concordança amb la competència
d’aprovació dels pressuposts, es reserva en alguns supòsits (perquè impliquen variacions
significatives envers el pressupost aprovat) al Ple de la corporació. Cal considerar inclosos en
aquests supòsits, entre altres, els suplements de crèdits.
Existeixen una sèrie de despeses que no es poden demorar per a les quals el crèdit consignat en
el pressupost vigent del Consell Insular de Menorca és insuficient i no ampliable, i es disposa de
romanent de tresoreria per a despesa general derivat de la liquidació del pressupost del l'exercici
2020 del CIM.
En la memòria de data 05/10/2021 que acompanya aquesta proposta, s’especifiquen la modalitat
de modificació pressupostària, el seu finançament, la justificació i el procediment que s'ha de
seguir.
Per tot açò, propòs al Ple del Consell Insular de Menorca que adopti els acords següents en
matèria de modificació pressupostària:
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació pressupostària en la modalitat de
suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa general derivat
de la liquidació del pressupost del l'exercici 2020, segons la memòria que consta en l’expedient
0426/2021/000016 i d’acord amb el detall de la taula següent:
Aplicació

Descripció

5-15100-4670000
870.00

Aportacions a consorcis (CDU)
Romanent de tresoreria despeses generals

Suplement
crèdit
54.122,32 €
54.122,32 €

de

1

TOTAL

54.122,32 €
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Segon. Disposar l’exposició al públic de l’expedient relatiu a aquesta modificació pressupostària,
per un termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà d'haver-se publicat l'anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que també es publicarà en el tauler d’edictes
de la corporació, per tal que les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que considerin pertinents davant el Ple. En el cas que en el període
d’informació pública no es presentés cap reclamació, es considerarà definitivament aprovat i es
publicarà en el BOIB en els termes que estableix la legislació vigent.
La Comissió, per majoria (6 vots a favor corresponents als tres consellers del Grup PSOE
Menorca, senyora Mora Humbert, senyor Pastrana Huguet i senyora Gomila Carretero; als dos
consellers del Grup Més per Menorca, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luis, i a la
consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez, i 3 abstencions corresponents als
dos consellers del Grup Popular, senyora Sugrañes Barenys i senyor Vilafranca Florit, i al conseller
del Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernández), dictamina en el sentit
de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (8 vots a favor corresponents als
quatre consellers del Grup PSOE Menorca, senyora Mora Humbert, senyora Torrent
Bagur, senyor Pastrana Huguet i senyora Gomila Carretero; als tres consellers del Grup
Més per Menorca, senyor Maria Ballester, senyor Juaneda Mercadal i senyora Gomis Luís,
i a la consellera del Grup Unides Podem, senyora Gómez Estévez; 4 abstencions
corresponents als tres consellers del Grup Popular, senyor Salgado Saborido, senyor
Vilafranca Florit i senyora Reynés Calvache, i al conseller del Grupo Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, senyor Ayuso Fernández) la presidenta declara aprovat per majoria
l'acord següent:
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació pressupostària en la modalitat
de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despesa
general derivat de la liquidació del pressupost del l'exercici 2020, segons la memòria que
consta en l’expedient 0426/2021/000016 i d’acord amb el detall de la taula següent:
Suplement de
crèdit
54.122,32 €

Aplicació

Descripció

5-15100-4670000

Aportacions a consorcis (CDU)
Romanent de tresoreria despeses
54.122,32 €
generals
TOTAL
54.122,32 €

870.00

Segon. Disposar l’exposició al públic de l’expedient relatiu a aquesta modificació
pressupostària, per un termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà d'haver-se
publicat l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que també es
publicarà en el tauler d’edictes de la corporació, per tal que les persones interessades
2

puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin pertinents
davant el Ple. En el cas que en el període d’informació pública no es presentés cap
reclamació, es considerarà definitivament aprovat i es publicarà en el BOIB en els termes
que estableix la legislació vigent.
I perquè així consti, estenc el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra.
Presidenta del Consell Insular de Menorca, amb les excepcions i les reserves contingudes
en l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
Vist i plau,
La presidenta
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Susana Irene Mora Humbert

Rosa Salord Oleo
21/10/2021 13:12:36
Firma
Maó

Susana Mora Humbert
22/10/2021 11:01:29
Signatura electrònica
Maó
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