Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
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, i
abstenció de les Sres. Marí, Cardona i Srs. Tur Ripoll, Gárriz, Flores, Minchiotti, Varela de
Lima i Villalonga.
3è. Proposta en relació a l'expedient de modificació pressupostària núm. 16/2015 per
transferències de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa que afecta al
pressupost ordinari vigent de l'Ajuntament d'Eivissa (Exp. relacionat 11399/2015):

“ASSUMPTE: EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 16/2015 PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA
QUE AFECTA AL PRESSUPOST ORDINARI VIGENT DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
Vista l’existència de diverses despeses que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per
a les quals no existeix, actualment, crèdit pressupostari adequat i suficient; es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015 per transferències de
crèdit entre partides de diferent àrea de despesa que afecta a les partides del vigent
Pressupost Ordinari de la Corporació que es detallen a continuació:

ACTA DE PLE

“Debatut la proposta d’acord per l’aprovació inicial Modificació Pressupostària núm.16/2015,
per 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vot Grup Municipal Guanyem
Eivissa) i 4 abstencions (3 vots de Grup Municipal Popular de la Ciutat d’Eivissa i 1 vot
de Movimiento Ciudadano Epic Ibiza); es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent acord:

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Donat compte del dictamen del tenor literal següent:

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

AUGMENT

23100-21200 Manteniment edificis acció social

10.000,00

23102-22799 Treballs altres empreses PPB

20.000,00

23200-48904 0,7% Cooperació amb el Sud

20.000,00

33600-22799 Treballs altres empreses patrimoni

20.000,00

33800-22609 Festes Populars

60.000,00

43200-22608 Despeses viatges turisme

6.000,00

43200-22609 Activitats diverses turisme

30.000,00

43200-22799 Treballs altres empreses turisme

20.000,00

91200-22601 Atencions protoc.òrgans govenr

12.000,00
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TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
DISMINUCIÓ
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91201-22602 Publicitat i propaganda apremsa

60.000,00

93100-35200 Interesos de demora

50.000,00

16210-22700 Recollida residus sòlids urbans

8.000,00

16300-22700 Neteja viària
−

300.000,00

TOTAL AUGMENTS I DISMINUCIONS

308.000,00

308.000,00

SEGON.- Exposar al públic l’expedient aprovat durant el termini de 15 dies hàbils des de la
publicació de l’anunci corresponent al BOIB, perquè els interessats que assenyala l’article
170.1 del TRLRHL puguin presentar al·legacions dins aquest termini i pels motius relacionats
en el punt 2 del mateix article.

LA SECRETARIA

Sgt.: Ildefonso Molina Jiménez
(Document signat electrònicament al marge)

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

Intervencions:
Sr. Molina: En aquest cas porten una sèrie de regularitzacions entre partides
pressupostàries, que són necessàries per finançar les activitat de l’Ajuntament fins a final
d’any. Hi ha partides que s’han de dotar, n’hi ha que s’han de reforçar, i per això es prenen
recursos d’altres partides que no estan esgotades.
Sra. Marí: No estan en contra que es facin moviments entre comptes per necessitats. Li
estranya que el Sr. Molina digui que la neteja és una necessitat, i treuen 300.000 euros de
neteja viària, quan la ciutat està com està. Amb el que no està d’acord el grup popular, és en
que no utilitzin 50 milions de les antigues pessetes, amb les quals es podrien fer plans de xoc
o accions puntuals per millorar la imatge de la ciutat.
Sr. Molina: Comparteixen la preocupació per la neteja. El principal problema de la ciutat és
la neteja. Problema que estaria resolt sí el partit popular no hagués anul·lat una licitació, que
s’hauria pogut adjudicar fa tres anys.
Aquesta partida es va dotar en pressupost en previsió de que el contracte de neteja viària,
entrés en funcionament en el més de juny, i la Sra. Marí ho sap perfectament. També sap
que l’Ajuntament no pot contractar dues vegades el que ja té contractat. Aquesta partida que
lamentablement no es pot gastar en això d’aquí a final d’any, és destinarà a coses que són
necessàries per a la ciutat.
Sra. Marí: L’únic que li diu és que no li pareix correcte que es treguin d’allí, no està en contra
dels moviments de comptes.
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ACTA DE PLE

DELEGADA
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EL PRESIDENT

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Si durant el termini indicat no es produeixen al·legacions ni reclamacions, l’aprovació inicial
es convertirà en definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord. Es publicarà en el BOIB
el resultat de la modificació pressupostària aprovada definitivament. Eivissa. L’ALCALDE,
(Document signat electrònicament al marge)”
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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:

