Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
Sr. Molina: Si no es fa aquest moviment, aquesta partida a final d’any tendrà aquest import.
Estan treballant durament perquè aquests diners i tots els del pressupost es gastin. Tampoc
li agrada treure els diners de neteja viària, perquè és la primera necessitat de la ciutat.
Sotmés l'asumpte a votació és aprovat amb els vots a favor dels Srs. Ruiz, Molina, Tur
Cardona, Perea, Ribas, Hinojo i Sres. Boned, Garcia, López, Corral, Torres, Mengual, en
contra de les Sres. Marí, Cardona i Srs. Gárriz, Flores, Tur Ripoll, Minchiotti, Varela de Lima i
l’abstenció del Sr. Villalonga.
4t. Proposta per a l'aprovació inicial expedient modificació pressupostària núm. MP
ORD 18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el romanent de
Tresoreria que afecta al vigent pressupost ordinari de la Corporació (Exp. relacionat
11648/2015)

Vista la necessitat de consignar crèdit en l’estat de despeses de l’exercici 2015 per fer front a
despeses derivades d’amortització del deute, amb la finalitat de disminuir el ratio
d’endeutament d’aquest Ajuntament.
Donat que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i
comptables de la Liquidació de l’exercici anterior.
Vistos els informes emesos per Secretaria i la Intervenció de Fons.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD:
PRIMER.- Aprovar, amb caràcter inicial, l’expedient de modificació pressupostària núm. MP
ORD 18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el romanent de
tresoreria, que afecta a les partides del vigent Pressupost Ordinari de la Corporació, en
l’estat d’ingressos i despeses, que es detallen a continuació:
APLICACIÓ
01100-91300

ESTAT DE DESPESES
DESCRIPCIÓ
AMORTITZACIÓ PRÈSTEC LLARG TERMINI

IMPORT
486.941,29
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Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

“ASSUMPTE: APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
NÚM. MP ORD 18/2015 BAIX LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT
AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA QUE AFECTA AL VIGENT PRESSUPOST
ORDINARI DE LA CORPORACIÓ.
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“Debatut la proposta d’aprovació Modificació Pressupostària núm .MP Ord 18/2015, per 8
vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista , 2 vots Grup Municipal Guanyem Eivissa
i 3 vots de Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa) i 1 abstenció (1 vot de
Movimiento Ciudadano Epic Ibiza; es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:

ACTA DE PLE

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
01100-91301 AMORTITZACIÓ 2015 PRÈSTEC IMVISA
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT

3.319.085,66
3.806.026,95

FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT
ROMANENT
TRESORERIA
DESPESES
87000
3.806.026,95
GENERALS
TOTAL FINANÇAMENT
3.806.026,95
SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des de la
publicació de l’annunci corresponent en el BOIB, perquè els interessats que assenyala
l’article 170.1 del TRLRHL puguin presentar al·lagacions dins aquest termini i pels motius
relacionats en el punt 2 del mateix article.

LA SECRETARIA
DELEGADA

(Document signat electrònicament al marge)

Sgt.: Sonia Cardona Aparicio
(Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:
Sr. Molina: Vol agrair el recolzament que va donar a la Comissió el Partit Popular a aquesta
amortització de préstec. L’equip de govern ha buscat operacions de préstec que tenen un
tipus d’interès fora del mercat actualment, com són aquestes tres que s’amortitzaran.
Amortitzar-les per millorar les ràtios de l’Ajuntament, i a la vegada permetre a l’Ajuntament
prendre altres operacions de crèdit o no, segons s’estimi oportú, en condicions millors.
Sr. Minchiotti: Benvinguts a la política econòmica del PP de reduir deute.
L’amortització té comissió de cancel·lació anticipada?
Demanen un préstec de 3,7 milions, i amortitzen 3,8 milions, en realitat el ràtio de deute és el
47% no baixarà gaire.
Sr. Villalonga: Votarà a favor d’aquesta proposta, però vol recordar que el passat 26 de
febrer els hi va fer la mateixa proposta, i tots els grups la votaren en contra. Han perdut sis
mesos pagant interessos.
Sr. Molina: Aquestes operacions no tenen comissió de cancel·lació.
Recorda el debat del 26 de febrer, i s’oposava a què s’amortitzés deute per se, perquè
entenien que els sous tenien que estar al carrer, i realment és el que estan fent aquí ara.
Sr. Minchiotti: Si tenen un pla de govern l’han de reflectir en la previsió de la legislatura.
Creu que no posen el que realment tenen pactat i volen fer, perquè no tenen el finançament
per fer-ho.
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ACTA DE PLE

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
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EL PRESIDENT

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Si durant el termini indicat no es produeixen al·lagacions ni reclamacions, l’aprovació inicials
s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en el BOIB el
resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament. Eivissa. L’ALCALDEPRESIDENT, (document signat electrònicament al marge)”

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
Sr. Villalonga: Si l’Ajuntament té diners en el banc el pot utilitzar, però si l’Ajuntament deu
diners als bancs ha de pagar uns interessos. S’estan pagant més 1.200.000 euros anuals en
interessos, que és el que es pretén rebaixar i era el motiu de la moció que va presentar fa 6
mesos. Enguany s’estalviaran 300.000 euros que són molts diners. L’important és no deure
diners als bancs perquè això costa diners.
Sr. Molina: En els propers mesos i anys veuran projectes que llança i executa aquest equip
de govern. Els agradi o no ara tenen els pressupostos que va aprovar el grup popular, i amb
aquests pressupostos fan el que poden. L’any que ve sí que, el Sr. Minchiotti, li podrà
demanar explicacions i tendrà més raó que ara.
Amortitzen una operació que estalviarà diners a l’Ajuntament, operació a un tipus molt car
que està fora de mercat, i ja veuran que fan en el futur.
Sotmés l'asumpte a votació és aprovat per unanimitat.

“D E C R E T: Vist l’expedient tramitat de generació de crèdits per ingressos núm. 15/2015,
per import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (144.463,65 €) dins del vigent Pressupost
Ordinari de la Corporació per a l’any 2015.
Considerant el que disposa l’article 181 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s’aporva el
Text Refós de la LRHL, articles 43 a 45 del Reial Decret 500/90, les Bases d’Execució de
l’esmentat Pressupost i l’informe emès per la Intervenció de Fons en data 12 d’agost de
2015.
Considerant que els ingressos que es detallen en l’expedient, no tenen naturalesa tributària, i
existeix evident relació amb les despeses a què aniran destinats, segons la finalitat detallada
en l’expedient; vinc en aprovar l’expedient de Generació de Crèdits per Ingressos núm.
15/2015 dins del Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa vigent, per import de
144.463,65 €, introduint-se en els estats d’ingressos i de despeses les següents
modificacions:
ESTAT D’INGRESSOS
PARTIDA DENOMINACIÓ
139170
139905
139909
145050

Execució d’avals
Altres ingressos joventut
Altres ingressos Can Tomeu
Formació Ocupacional CAIB

TOTAL IMPORT MODIFIC.INGRESSOS

IMPORT
MODIFICACIÓ
65.756,93
28.558,72
2.988,00
47.160,00
144.463,65
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Donat compte del Decret, del tenor lirteral següent:

ACTA DE PLE

5.1.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 4960/2015, en relació a l'expedient tramitat de
generació de crèdits per ingressos núm. 15/2015.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

5è. Decrets i comunicacions:

