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DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, TERRITORI I SERVEIS
GENERALS

REUNIÓ DE CARÀCTER: ORDINARI D'11 DE NOVEMBRE DE 2013

ASSUMPTE:

QUART. APROVACIÓ DE MODIFICACIONS, COMPETÈNCIA DEL PLE, AL
PRESSUPOST DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DEL 2013

Es dóna compte de la proposta de la conssellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Treball i Innovació, que diu:

El pressupost de la corporació constitueix una previsió d’ingressos i una autorització de despesa
l’aprovació del qual compet al ple de la corporació. Quan durant l’exercici sorgeixen incidències,
inicialment no previstes, la legislació vigent preveu la possibilitat d’escometre 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 com a incloses en aquests supòsits les següents modificacions pressupostàries
incloses a la present proposta:

− Aprovació de transferències de crèdits entre partides de diferents àrees de despesa 
− Suplement de crèdits pressupostaris 1/2013 de l'Institut Menorquí d'Estudis

Atès que conformement la normativa vigent, recollida a la base d’execució 11-2-a) del vigent
pressupost del Consell Insular de Menorca, el Ple de la corporació és l’òrgan competent per aprovar
transferències de crèdits entre partides de diferents àrees de despesa (excepte quan les baixes i les
altes afectin a crèdits de personal); expedients que han de subjectar-se als mateixos requisits i tràmits
que el pressupost inicial. 

Atès que, d’acord amb els seus estatuts, el pressupost de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) forma
part integrant dels Pressuposts generals del Consell Insular de Menorca (article onzè) i en matèria de
gestió pressupostària es regirà per les disposicions vigents en l’àmbit de règim local (article tretzè)

Atès que segons la normativa vigent, recollida a la base d’execució novena del pressupost vigent del
Consell Insular de Menorca, el Ple de la corporació és l’òrgan competent per aprovar els crèdits
extraordinaris i els suplements de crèdit; expedients que han de subjectar-se als mateixos requisits i
tràmits que el pressupost inicial. 

En atenció a les incidències produïdes en el present exercici, explicades a la memòria i resta de
documentació incorporada al present expedient, PROPÒS:

PRIMER. Aprovar provisionalment l’expedient de transferència de crèdits de la pròpia corporació del
Consell Insular de Menorca, entre aplicacions de diferents àrees de despesa, per import total de
365.000,00 €, que es resumeix a la taula següent:
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Concepte Baixa € Alta €

'2 .929 0.50 00000  Fon s de con ting ència        365.000,00 € 

'2 .011 0.91 10000  Amo rtitzacions 100.000,00 €
'2 .011 0.31 00000  Interesso s 35.000,00 €

'3 .233 3.63 21300  Equipamen t i reforme s Residència d e Gent Gra n 20.000,00 €

'3 .233 4.76 70000  Equipamen t Centre  Socisan itari de Sa nta Rita 10.000,00 €
'7 .441 0.48 90015  Tran sferèn cie s anys ante riors 100.000,00 €

'8 .151 0.84 00100 0 Conso rci de d isciplin a urb anística 100.000,00 €

Total 365.000,00 € 365.000,00 €

SEGON. Aprovar a proposta del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis l’aprovació provisional
de l’expedient de suplement de crèdit al seu pressupost, a finançar íntegrament mitjançant romanent
líquid de tresoreria, detallat en la memòria que consta a l’expedient i que es resumeix a la taula
següent

 

De scripció De spe sa Fina nça m e nt
4632-1310000 P ersonal eventual de cursos  i jornades 17.680,00
4632-1600000 S eguretat S oc ial 8.320,00
4630-4810000 B eques  i prem is 15.000,00
4630-6260000 E quipam ent inform àtic 400,00
870.00 Rom anent líquid de tresoreria per a despesa general 41.400,00

Total 41.400,00 41.400,00

TERCER. Disposar l’exposició al públic d’aquest expedient per un termini de quinze dies hàbils
comptats des de l’endemà del dia que es publiqui el corresponent anunci 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 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.

Això no obstant, la Corporació resoldrà.

La Comissió per majoria (4 vots a favor corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyor Villalonga
Bordes i 3 abstencions corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyor
Marquès Coll i senyora Caules Ameller i a la consellera del Grup PSM Més per Menorca,
senyora Salord Ripoll), dictamina en el sentit de proposar al Ple que aprovi la proposta
transcrita més amunt.

EL PRESIDENT,

Santiago Tadeo Florit

Maó, 13 de novembre de 2013


