Secretaria General

1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Proposta d'acord relativa a la sol.licitud d'adhesió al fons d'impuls econòmic per a
l'exercici 2016 (Exp. relacionat 11688/2015.
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).
4t. Proposta per a l'aprovació inicial expedient modificació pressupostària núm. MP ORD
18/2015 baix la modalitat de suplement de crèdit finançát amb el romanent de Tresoreria que
afecta al vigent pressupost ordinari de la Corporació (Exp. relacionat 11648/2015)
−

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

−

Donar compte del Decret d'Alcaldia 4986/2015, respecte a l'informe emès per la
Interventora Acctal. referent a l'exp. OBJ ORD 2-2015.

−

Donar compte del Decret d'Alcaldia 5069/2015, en relació a l'informe emès per la
Intervenció de fons per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 17/2015.

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA, AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, PER L'EXCM.
AJUNTAMENT PLE, EL DIA 28 D’AGOST DE 2015.

ASSISTENTS:

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

5è. Decrets i comunicacions:

ACTA DE PLE

Sr. Alcalde-President:
Sr. Rafael Ruiz González
Srs. Regidors:
Sra. María del Carmen Boned Verdera
Sr. Ildefonso Molina Jiménez
Sra. Montserrat García Cuenca
Sr. José Juan Tur Cardona
Sra. Elena López Bonet
Sr. Agustín Perea Montiel
Sra. Estefania Torres Sánchez
Sr. Juan Ribas Ferrer
Sra. Gloria Corral Joven
Sr. Juan José Hinojo Domene
Sra. Vicenta Mengual Lull
Sra. Virginia Marí Rennesson
Sr. Juan José Tur Ripoll
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ORDREDELDIA

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
Sr. Pablo Garriz Galvan
Sr. Juan Flores Jiménez
Sra. Lurdes Cardona Ribas
Sr. Alejandro Minchiotti Fabregas
Sr. Jacobo Maria Varela de Limia Chorda
Sr. Antonio Villalonga Juan
Srs. que falten sense excusa:
Sra. María Fajarnés Costa
Secretari-Acctal.:
Sr. Joaquim Roca Mata

Sra. Carmen Fuster Ferrer

A la Casa Consistorial d'Eivissa, a les nou hores del dia vint-i-vuit d’agost de dos mil
quinze; sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, Sr. Rafael Ruíz González, es reuneixen
els Srs. Regidors expressats al marge per tal de celebrar sessió extraordinària de l'Excm.
Ajuntament Ple, en primera convocatòria, per a la qual han estat citats de forma
reglamentària.
Actua de secretari el Lletrat de la Corporació que subscriu.

ACTA DE PLE

ACTA NÚM. 13/15

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Interventora-Acctal:

Sr. Ruiz: Abans de començar vol demanar disculpes perquè havien quedat que els Plens
sempre serien en dijous, a no ser que siguin per causes extraordinàries i urgents, com és el
cas.
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior:
No s’aprova l’Acta de la sessió anterior per no estar encara finalitzada la seva
redacció.
2n. Proposta d'acord relativa a la sol.licitud d'adhesió al fons d'impuls econòmic per a
l'exercici 2016 (Exp. relacionat 11688/2015):
Vista la proposta d’acord, del tenor literal següent:
“PROPUESTA DE ALCALDIA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
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DESENVOLUPAMENT DE L'ORDRE DEL DIA
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PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

ASUNTO: SOLICITUD DE ADHESION AL FONDO DE IMPULSO ECONÓMICO PARA EL
EJERCICIO DE 2016. INFORME INTERVENCIÓN SOBRE LA CONSISTENCIA Y
SOPORTE DE LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS.
__________________________________________________________________________
Visto el expediente tramitado para proceder a la solicitud por parte de esta Entidad Local al
Fondo de Impulso Económico para el ejercicio de 2016.
Visto que con fecha 21 de agosto de 2015, se emitió por parte del interventor informe para
valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la adhesión al Fondo de
Impulso Económico y en el que se incluían la valoración sobre la consistencia y soporte de
las proyecciones presupuestarias.

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción del siguiente

PRIMERO.- Solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico para el ejercicio de 2016,
para la financiación de inversiones financieramente sostenibles, de acuerdo con la definición
prevista en la disposición adicional décimo sexta del texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, por un importe total de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(3.722.982,68 €) y para la financiación de los siguientes proyectos:
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PROYECTO
PRESUPUESTO
PROGR.
133
ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO EN CAN MISSES
60.000,00
TOTAL PROGRAMA 133. ORD. TRÁFICO Y
60.000,00
ESTACIONAMIENTO
155
REHABILITACIÓN ESCALERA C/JULIO CIRER I VELA
60.000,00
155
URBANIZACIÓN CALLE CAS FERRÓ
120.000,00
155
ACERA AL FINAL DE LA CALLE DE SES FEIXES
130.000,00
155
PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SA LLAVANERA
200.000,00
155
ASFALTADO DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD
1.132.320,00
TOTAL PROGRAMA 155. VIAS PUBLICAS
1.642.320,00
161
TANQUE DE TORMENTAS EN ROTONDA DE CAN MISSES
788.205,43
161
COLECTOR DE PLUVIALES POR CAMINO DE CAN MURTERA
631.457,25
161
IMBORNAL LINEAL DEL PASEO JOAN CARLES I
80.000,00
TOTAL PROGRAMA 161. ABAST.SANEAM.Y DISTR.AGUAS
1.499.662,68
165
LUCES SOLARES/LED CARRERA DES GORG
6.000,00
TOTAL PROGRAMA 165. ALUMBRADO PÚBLICO
6.000,00
171
ZONA RECREATIVA EN ILLA PLANA
110.000,00
171
ACOND. ZONAS VERDES PASEO PLAYA D´EN BOSSA
55.000,00
171
PARQUE INFANTIL DE LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA
200.000,00
TOTAL PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES
365.000,00
432
MÓDULO PARA LA PLAYA DE FIGUERETES
150.000,00
TOTAL PROGRAMA 432. ORD. Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
150.000,00

ACTA DE PLE

ACUERDO:

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Visto el informe emitido por Secretaría General de 24 de agosto de 2015, en el que se
informa sobre las condiciones y tramitación correspondientes.
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TOTAL INVERSIONES PREVISTAS

3.722.982,68

SEGUNDO.- Adjuntar a la solicitud la documentación requerida en el artículo 51.2 del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, entre las que se
encuentra el informe emitido por la Interventora Acctal en fecha 21 de agosto de 2015,
referente a la adhesión al Fondo de Impulso Económico y en el que se incluye la valoración
acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias elevado a este
Plenario.
TERCERO.- Confirmada la solicitud de adhesión por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por el Alcalde-Presidente se proceda a formalizar el préstamo
con el Fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
Eivissa,

“Debatuda la proposta de sol·licitud d’adhesió al fons d’impuls econòmica per a l’exercici
2016, per 5 vots a favor (3 vots Grup Municipal Socialista i 2 vtos Grup Municipal Guanyem
Eivissa) i 4 abstenciones (3 vots del 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:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
De acuerdo con lo ordenado en la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de agosto de
2015, en la que se solicita Informe de Intervención en relación con la Solicitud financiación
inversiones Fondo Impulso Económico 2016, que se pretende tramitar por este
Ayuntamiento y de conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente:
INFORME
PRIMERO.- Que según el artículo 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y
otras de carácter económico, se permite para el año en el que se solicita la adhesión, la
cobertura de los vencimientos del principal, y sus intereses asociados, de los prestamos a
largo plazo que hayan formalizado o formalicen, para financiar inversiones financieramente
sostenibles o la financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes o
financieramente sostenibles en los términos que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, así como la ejecución de sentencias firmes de los Tribunales de
Justicia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública.
2. Cumplimiento del Periodo Medio de Pago durante los dos últimos meses previos a la
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Donat compte del dictamen, del tenor literal següent:
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EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
solicitud.
3. Estar al corriente de las obligaciones de información y suministro de información
económico-financiera.
4. Plazo: Para el ejercicio presupuestario de 2016.
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento tiene previsto solicitar una operación de préstamo a
largo plazo para financiar proyectos de inversión considerados relevantes o financieramente
sostenibles a incluir en el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio de 2016,
por un importe total de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.722.982,68 EUROS).
TERCERO.- Para solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico será necesaria, en el
momento de presentar la solicitud, la evaluación de las siguientes variables económicas, y en
concreto, la Entidad Local presenta en el ejercicio de 2015 las siguientes:

Tal y como ya se hizo constar en el informe de intervención 015/2015 de 18 de marzo de
2015, evaluada la Estabilidad Presupuestaria con motivo de la liquidación del ejercicio 2014
a nivel consolidado, y una vez realizados los ajustes correspondientes, se obtenía una
Capacidad de Financiación de 16.591.840,75€ y, por tanto, se cumplía el objetivo de
Estabilidad Presupuestaria
Límite de Deuda: Establecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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CONCEPTOS
IMPORTES
a) Previsión Derechos Reconocidos capítulos. I a
55.495.210,66
VII presupuesto corriente
b) Previsión Obligaciones Reconocidas capítulos
45.540.499,67
I a VII presupuesto corriente
9.954.710,99
c) TOTAL (a – b)
AJUSTES
4.383.805,70
1) Ajustes recaudación capítulo 1
97.528,02
2) Ajustes recaudación capítulo 2
1.575.334,73
3) Ajustes recaudación capítulo 3
42.198,12
4) Ajuste por liquidación PIE-2008
180.922,80
5) Ajuste por liquidación PIE-2009
9) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a
-1.095.863,72
presupuesto
-868.890,07
14) Asunción y cancelación de deudas
2.324.423,25
15) Ajuste inversiones por cuenta de otras AAPP
-2.329,07
20) Devoluciones ingresos ptes aplicar
6.637.129,76
d) Total ajustes liquidación 2014
f) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE
16.591.840,75
FINANCIACIÓN(c - d)

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

1.
Estabilidad Presupuestaria: El informe de evaluación del cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación de la Liquidación del ejercicio de
2014, una vez realizados los ajustes SEC-10, presentaba los siguientes resultados:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
de marzo. El límite de la deuda está situado en el 110 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el
precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del
año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente.
El cálculo del ratio de deuda viva de este Ayuntamiento a fecha 01.01.2015, es el siguiente:
INGRESOS
CORRIENTES
AÑO 2014

B.B.V.A.
CAIXABANK
B.B.V.A.
CAIXABANK
CAIXABANK
CAIXABANK
BANKIA (Edifici CETIS)
B.B.V.A. (Plaça de Bous)
B.B.V.A.
CAIXABANK
BANCO SANTANDER
CAIXABANK
SABADELL
PR.IMVISA (B.B.V.A.)
PR. IMVISA (CAIXA POLLENÇA)
TOTAL

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2012
2014

876.923,03 €
1.216.346,14 €
1.427.884,50 €
1.061.153,83 €
1.308.461,60 €
1.461.538,44 €
4.678.352,03 €
1.388.461,55 €
1.857.692,31 €
2.169.230,75 €
1.826.923,08 €
500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.916.666,67 €
1.000.000,00 €
25.689.633,93 €

54.037.487,85 €

RATIO DEUDA
VIVA

47,54%

Como se puede observar, el ratio de deuda viva a 1 de enero de 2015, supone un 47,54 %
de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio de 2014, porcentaje sensiblemente
inferior al límite de la deuda establecido.
Periodo medio de pago. Se deberá calcular el periodo medio de pago a
2.
proveedores, conforme a la metodología básica establecida en el Real decreto 635/2014, de
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas, y en concreto, se entenderá cumplido en los
términos establecidos en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
El periodo medio de pago, durante los dos últimos meses previos a la solicitud, es decir, del
01.06 al 31.07.2015, es de 29,50 días, según el siguiente resumen:
Pagos realizados en el periodo

Periodo Medio Pago días

Gastos en bienes corrientes y Servicios
20. Arrendamientos y cánones

11,95

21. Reparaciones, mantenimiento y conservación

22,25

22. Material, suministros y otros

30,42

23. Indemnizaciones por razón del servicio

0,00

24. Gastos de publicaciones

0,00

25. Trabajos realizados por instituciones s.f. Lucro

0,00

Inversiones Reales

36,92

Otros pagos realizados por operaciones comerciales

44,58

6
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Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto

0,00
________________

TOTAL pagos realizados en el periodo

29,50

_______________________________________________________________
Por lo que no se supera el plazo máximo de pago previsto en la normativa de
morosidad.

3.
Obligaciones de suministro de información económico-financiera. La Entidad
Local, en el momento de presentar la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico,
está al corriente de las obligaciones de información y suministro de información económicofinanciera recogidas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
CUARTO.
La relación de los proyectos para los que esta Entidad Local solicita la
adhesión al Fondo de Impulso Económico, son los que se detallan a continuación:

155
155
155
155
155

REHABILITACIÓN ESCALERA C/JULIO CIRER I VELA
URBANIZACIÓN CALLE CAS FERRÓ
ACERA AL FINAL DE LA CALLE DE SES FEIXES
PUENTE SOBRE EL TORRENTE DE SA LLAVANERA
ASFALTADO DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD
TOTAL PROGRAMA 155. VIAS PUBLICAS

161
161
161

TANQUE DE TORMENTAS EN ROTONDA DE CAN MISSES
COLECTOR DE PLUVIALES POR CAMINO DE CAN MURTERA
IMBORNAL LINEAL DEL PASEO JOAN CARLES I
TOTAL PROGRAMA 161. ABAST.SANEAM.Y DISTR.AGUAS

165

LUCES SOLARES/LED CARRERA DES GORG
TOTAL PROGRAMA 165. ALUMBRADO PÚBLICO

171
171
171

ZONA RECREATIVA EN ILLA PLANA
ACOND. ZONAS VERDES PASEO PLAYA D´EN BOSSA
PARQUE INFANTIL DE LA CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA
TOTAL PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES

432

MÓDULO PARA LA PLAYA DE FIGUERETES
TOTAL PROGRAMA 432. ORD. Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

TOTAL INVERSIONES PREVISTAS

60.000,00
60.000,00
120.000,00
130.000,00
200.000,00
1.132.320,00
1.642.320,00
788.205,43
631.457,25
80.000,00

Codi Validació: 3XLX5JE67HC35GNMHSZ6W6DQJ | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 27

TOTAL PROGRAMA 133. ORD. TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

PRESUPUESTO
60.000,00

ACTA DE PLE

PROGR.
PROYECTO
133
ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO EN CAN MISSES

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Se adjunta al expediente listado informes MEH Ley 15/2010 de morosidad entre 01.06.2015
y 31.07.2015, de fecha 19 de agosto de 2015, firmado por el Tesorero y la Interventora
Acctal.

1.499.662,68
6.000,00
6.000,00
110.000,00
55.000,00
200.000,00
365.000,00
150.000,00
150.000,00

3.722.982,68

7

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
Mediante Real Decreto 2/2014, de 21 de febrero, se incorporó una nueva disposición
adicional, la decimosexta, al texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dicha disposición adicional
se dispone que se entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos
los requisitos siguientes:
1.
Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas
recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales:
161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.
162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
165. Alumbrado público.
412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.
422. Industria.

ACTA DE PLE

425. Energía.
431. Comercio.
432. Ordenación y promoción turística.
441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.
442. Infraestructuras del transporte.
452. Recursos hidráulicos.
463. Investigación científica, técnica y aplicada.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

172. Protección y mejora del medio ambiente.

491. Sociedad de la información.

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas
siguientes:
133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
155. Vías públicas.
171. Parques y jardines.
336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
453. Carreteras.
454. Caminos vecinales.
933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

8
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492. Gestión del conocimiento.
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2.
Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en
conjunto, sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2
del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de
la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil
inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y
vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.
3.
El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del
presupuesto general de la Corporación Local.

Por todo ello, esta intervención considera que los proyectos para los que esta Entidad
Local solicita la adhesión al Fondo de Impulso Económico, pueden entenderse como
inversiones financieramente sostenible
A continuación se detallan las proyecciones de Ingresos y Gastos del
QUINTO.municipio, incluyendo el efecto presupuestario y económico de los proyectos para los que
esta Entidad Local solicita la adhesión al Fondo de Impulso Económico.
PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESO
CORRIENTE

2016

48.827.168,76 49.657.230,62

2017

2018

2019

2020

50.501.403,54

51.359.927,40

52.233.046,17

53.121.007,95

INGRESO DE
CAPITAL

1.636.471,24

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

INGRESO
FINANCIERO

40,00

3.723.022,68

40,00

40,00

40,00

40,00

53.460.253,30

50.581.443,54

51.439.967,40

52.313.086,17

53.201.047,95

TOTAL
50.463.680,00
INGRESOS

PROYECCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
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2015

ACTA DE PLE

Tal y como se desprende de las fichas descriptivas de los proyectos relacionados,
elaboradas por el Arquitecto municipal y que constan en este expediente: la vida útil de los
mismos en ninguno de los casos es inferior a cinco años, el importe de los gastos de
inversión por grupos de programas, en ningún caso es superior a 10 millones de euros ni
supone incremento de los capítulos 1 a 2 del estado de gastos y todos ellos son imputables
al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones
por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de
la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven
directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la
inversión acometida.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
2015
GASTO
CORRIENTE

44.936.224,60

2016

2017

2018

2019

2020

45.700.140,41 45.844.261,46 46.624.425,47

46.749.159,61

47.151.625,25

GASTO DE
CAPITAL

2.897.479,85

5.398.051,84

2.094.546,46

2.172.906,31

2.967.444,91

3.644.287,10

GASTO
FINANCIERO

2.629.975,55

2.362.061,05

2.642.635,62

2.642.635,62

2.596.481,65

2.405.135,60

TOTAL GASTOS 50.463.680,00

53.460.253,30 50.581.443,54 51.439.967,40 52.313.086,17 53.201.047,95

1. Ampliación de las proyecciones realizadas en dos ejercicios, incluyendo por tanto
desde el ejercicio actual (2015) hasta el ejercicio de 2020.
2. Se han tenido en cuenta las variaciones que están previstas dentro de las
operaciones financieras:
Por una parte, deducir dichos gastos financieros por la amortización anticipada
de tres operaciones de crédito a largo plazo que tiene previsto realizar este Ayuntamiento,
estando en trámite el expediente de modificación de crédito para habilitar el necesario para
proceder a la amortización de dichas operaciones. Dicho expediente será dictaminado por la
próxima comisión informativa de Economía y Hacienda y está prevista su
aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación de este mes de agosto.
−

Por otra parte, incluir la nueva operación que se pretende realizar con este
expediente para financiar inversiones sostenibles.

Por todo lo demás, no se han previsto nuevas medidas de tipo fiscal ni cambios
normativos con relevancia económica para la Entidad.
SEXTOEl importe acumulado de las operaciones de préstamo a largo plazo que se
prevé concertar en el ejercicio económico de 2016, incluida la operación que se pretende
suscribir con cargo al fondo de Impulso Económico, es de 3.722.982,68 euros, inferior al 10%
de los recursos ordinario previstos en el presupuesto consolidado vigente, que ascienden a
48.851.168,76 euros, por lo que una vez aceptada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la solicitud de adhesión al Fondo, la aprobación de la concertación
de la operación corresponderá, de conformidad con el artículo 52.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al Alcalde de la Corporación.
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Las modificaciones realizadas en dicho Plan, han sido las siguientes:

ACTA DE PLE

En particular, esta intervención quiere hacer constar que las proyecciones previstas
son las mismas que figuran en el Plan Presupuestario a Medio Plazo que se remitió al
Ministerio mediante la aplicación de la Oficina Virtual de Coordinación con las
Administraciones Locales.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Para la proyección de ingresos y gastos se han tenido en cuenta las proyecciones
contenidas en el Plan Presupuestario a Medio Plazo, de los ejercicios de 2016 a 2018, así
como las previsiones de reducción de la deuda vigente.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

SEPTIMO.- Que las conclusiones que se derivan de este informe en referencia a la
solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico, son las siguientes:
A.

Que esta Entidad arroja los siguientes datos:
Cumple
1. Estabilidad presupuestaria.
2. Los límites de endeudamiento permitidos por el TRLHL.
3. Periodo medio de pago a proveedores durante los dos últimos meses
previos a la solicitud.

B.
La competencia para la aprobación de la operación corresponderá al Alcalde
de la Corporación, al no superar el importe total de la operación el 10% de los recursos
ordinarios previstos en el presupuesto consolidado vigente.

Por todo ello, esta intervención informa FAVORABLEMENTE respecto a la solicitud de
adhesión al Fondo de Impulso Económico
En Eivissa, a 21 / agost / 2015. Interventora Acctal, Fdo.: Maria del Carmen Fuster Ferrer
(Documento firmado electrónicamente al margen)”
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA
DELEGADA

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

ACTA DE PLE

C.
En relación con los proyectos de inversión que se pretenden realizar y la
consistencia de los efectos presupuestarios y económicos derivados de los mismos, esta
Entidad Local no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la
sostenibilidad financiera.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

4. Está al corriente d ellas obligaciones de información y suministro de
información económico-financiera.

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

Sr. Molina: El motiu principal de convocar aquest Ple, és permetre que l’Ajuntament enviï
abans del dia 31 d’agost al Ministeri d’Economia i Hisenda, la proposta d’adhesió als Fons
d’Impuls Econòmic. Aquest fons el llança el Govern Central per permetre que Ajuntaments
que compleixen una sèrie de condicions relacionades amb la seua situació econòmicafinancera, puguin demanar una línia de crèdit per emprendre inversions financerament
sostenibles.
Aquest equip de govern ha preparat un paquet d’inversions en aquest sentit, que s’articula
essencialment en inversions en infraestructures per a la ciutat, reparació de carrers, en
algunes infraestructures de caràcter hídric, sobretot, de la regulació de les avingudes d’aigua
que aquestes darreres setmanes s’han sofert a la ciutat. S’ha estimat que aquest conjunt de
projectes entraven dins de la categoria d’inversions financerament sostenibles, i per tant
volen concórrer a aquest fons que permetria a l’Ajuntament accedir a un finançament en
condicions excel·lents, fins al punt que el primer any, com a mínim, de les quotes
d’amortització d’interessos d’aquest conjunt d’inversions, se’n podria fer càrrec el Govern
Central a través del propi fons. Entenen que és una oportunitat que no es podia perdre, i per
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Intervencions:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
això el motiu de presentar aquest paquet d’inversions ara, en comptes d’esperar als
pressupostos de l’any que ve, on hi haurà aquestes i altres inversions. Creuen que és una
mesura bona per a la ciutat, són inversions necessàries, i és el moment oportú per fer-ho,
sobretot per la necessitat de complir el termini del dia 31 d’agost.
Sr. Minchiotti: Primer vol excusar a la Sra. Fajarnés, que per motius personals no ha pogut
estar avui aquí.
Se’ls presenta la petició d’un préstec per import de 3,7 milions d’euros, i en aquest sentit el
que des del seu grup municipal volen fer són vàries puntualitzacions:

Sr. Villalonga: En quin termini es tornarà? Quin és el tipus d’interès? A quant pujaran les
quotes anuals?
Sr. Molina: El Sr. Minchiotti barreja conceptes d’inversió i despesa. La neteja viària és un
concepte de despesa, capítol II, i el que entra en el fons d’impuls econòmic és inversió,
capítol VI.
Que l’Ajuntament està sanejat ningú ho ha discutit. De fet el poder concórrer a aquest fons
d’impuls econòmic, que és més que un préstec, es pot fer perquè l’Ajuntament està sanejat.
El Sr. Minchiotti té raó en una cosa, i és que tots aquests projectes podrien finançar-se amb
càrrec al romanent de tresoreria, pel fet de ser inversions financerament sostenibles.
Ocorren dues coses, primer, que en aquest mateix Ple dins de dos punts de l’ordre del dia,
tractaran el tema de en què s’utilitza el romanent de tresoreria, que en una primera etapa
serà per amortitzar altres operacions de crèdit.
I segon, que hi ha ocasions en les quals pot ser més barat acudir a una operació de crèdit
que finançar amb recursos propis. Si aquest projecte l’aprova el Govern Central, i assumeix
el pagament de l’amortització d’interessos del primer any de quotes, és més barat fer aquest
projecte d’inversió amb càrrec al fons d’impuls econòmic que fer-ho amb recursos propis.
Si el Govern Central decidís no incloure aquest projecte d’inversió dins del fons d’impuls
econòmic, l’equip de govern decidiria si ho finança amb càrrec al romanent de Tresoreria, o
ho finança amb càrrec a una operació de crèdit.
L’operació serà a 10 anys. Es pagarà des del primer any. El tipus, si bé no està tancat, serà
al voltants de l’1,35% d’interès. Són unes condicions bastant bones dins del mercat actual, i
que no suposa un cost d’interessos molt alt en relació amb principal del préstec. El cost
estimat d’interessos durant tota la vida del préstec estaria en torn a 290.000 euros.
Sr. Minchiotti: L’interès serà del 1,7%. Es lliuren de l’interès durant un any, però el préstec
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Pensen que invertir sempre és bo, però veuen que, pràcticament la meitat d’aquest import,
és per asfaltat de carrers, i creuen que el problema principal de la ciutat és la neteja. Falta
inversió en aquest sentit.

ACTA DE PLE

Des del grup popular pensen, veient l’execució pressupostària i el romanent, que
l’Ajuntament es pot permetre realitzar aquestes inversions amb recursos propis. No veuen la
necessitat de demanar aquest préstec al Govern Central. Pensen que la millor prudència
financera és fer-ho amb els recursos propis, si es pot, perquè no té cost d’interessos.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Si es pot demanar aquest préstec és perquè l’Ajuntament està sanejat. Es compleixen unes
condicions del Govern Central bastant estrictes. Aquest treball de sanejament no es fa ni en
una setmana, ni en un mes, sinó que és qüestió de bastants mesos enrere. Per tant, que
aquest Ajuntament compleixi amb l’equilibri econòmic, o amb el període mitjà de pagament,
que no gasti més del que ingressa i que tengui romanent, és fruit del treball en el temps.

Secretaria General

Sr. Molina: L’Ajuntament considera la neteja una necessitat, que s’articula d’una o altra
manera dins dels pressupostos. Les despeses de neteja viària i recollida de fems estan dins
del capítol II, i aquest capítol no entra dins d’aquest fons que és del que han vengut a parlar
aquí.
Està d’acord amb el Sr. Minchiotti en que el principal problema de la ciutat és la neteja, que
es resoldrà quant s’adjudiqui una contracta de fems que s’hauria d’haver adjudicat l’anterior
legislatura, i que estan fent el possible per adjudicar-la dins d’aquest any.
S’ha posat una previsió d’increment d’ingressos anual d’1,7% en els propers anys, aplicant el
màxim principi de prudència financera, que és el que demana el Ministeri d’Economia i
Hisenda per a qualsevol cosa que se li envia, i això indica els mínims.
Aquesta previsió d’ingressos i despeses a cinc anys vista, surt del que el grup popular va
enviar a Madrid a finals de la legislatura passada, de la previsió a mig termini.
L’equip de govern encara no ha fet la seua pròpia previsió a mig termini, la farà en el procés
de confecció dels pressupostos per a l’any 2016.
El que es pot enviar a Madrid fins el moment és el que està en vigor, i el que està en vigor és
la previsió que el grup popular va fer la legislatura passada. Si parlen d’ambició, aquest
equip de govern en té i molta.
No ha dit que si no s’aprova la inclusió en el fons d’impuls econòmic, això es financiarà en
càrrec al romanent de tresoreria. Ha dit que si el Govern Central decideix no acceptar això
dins del fons d’impuls econòmic, l’equip de govern decidirà si ho finança amb romanent de
tresoreria o amb una operació d’endeutament bancari.
El deute no és bo ni dolent, és un instrument per a inversió, i aquesta ciutat té molta
necessitat d’inversió, en els temes que han portat ara i en molts més temes que veuran
properament, i que els hi plantejaran de cara al debat de pressupostos.
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Sr. Villalonga: Estaria disposat a votar el primer punt, si el Govern Central accedeix a donar
a l’Ajuntament aquests diners del fons sempre que l’equip de govern es comprometi a
amortitzar préstec, i si no ens donen els diners del fons, emprin els diners del romanent.

ACTA DE PLE

és a 10 anys, i per tant té un cost. L’interès és diu sobrecost de la inversió.
Li preocupen les paraules del Sr. Molina, de que entengui les accions en neteja i fems com
una despesa. També es pot invertir i fer accions en infraestructures que afectin directament a
la millora d’aquests dos conceptes. Sap perfectament què és un capítol II, què és un capítol
VI, i també sap que des del capítol VI es poden fer moltes coses per millorar la neteja.
S’abstendran perquè és la decisió de l’equip de govern.
Els preocupa la previsió que han fet dels 4 anys.
L’equip de govern ha agafat i han posat com a previsió d’ingressos, des del 2015 al 2020, un
increment de 5.000.000 d’euros, o sigui 1.000.000 cada any en ingressos corrents. Això és
molt poc. Amb aquesta previsió d’ingressos dubte que puguin millorar molt la qualitat del
servei de cara als ciutadans.
En ingressos de capital posen 0 euros. Només obtindran ingressos corrents? No faran cap
gestió per obtenir ingressos finalistes per a més inversions?
Posen 40 euros cada any, durant cinc anys, d’interessos que els donaran els bancs pels
sous que tenen?
Només incrementen la despesa corrent, i ni incrementen la despesa en inversió durant
aquests cinc anys. A l’únic que es dedicaran és a mantenir els serveis, no gastaran en
inversió?
La seua legislatura serà la de sortir endavant, segons aquestes previsions, no en invertir i
recollir fruits a mig termini. En aquest sentit pensen que es tendria que mirar millor aquesta
previsió i ser més ambiciós. Des del grup municipal popular estan per ajudar a aconseguir
més ingressos.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

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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Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
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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DELEGADA
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EL PRESIDENT
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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)”

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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“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:

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
24120-14300
24120-22001
24120-22799
33000-14304
34000-61900

DENOMINACIÓ
Altre personal Eivissa Ocupació
Material didàctic Servei Ocupació
Treballs altres empreses Servei Ocupació
Altre personal Escola Estiu Joventut
Inversió reposició instal·lacions esportives

IMPORT
MODIFICACIÓ
7.650,00
5.793,19
33.716,81
31.546,72
65.756,93

TOTAL CRÈDITS GENERATS

144.463,65

Sent l’expedient que s’aprova ferm i executiu sense més tràmits, hauran d’introduir-se dins la
comptabilitat de la Corporació els ajustos derivats de l’expedient.

EL TINENT D’ALCALDE DELEGAT,

LA SECRETÀRIA ACCTAL.,.

(Document signat electrònicament al marge)

(Document signat electrònicament al marge)”

5.2.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 4986/2015, respecte a l'informe emès per la
Interventora Acctal. referent a l'exp. OBJ ORD 2-2015.
Donat compte del Decret, del tenor literal següent:
“D E C R E T .-

A la vista de l’expendient tramitat respecte a l’informe emès per la
Interventora Acctal. d’aquesta Corporació en data 29 de juliol de 2015, referent a l’exp.OBJ
ORD 2-2015 de factures amb reparo de l’esmentada funcionària, del tenor literal segÜent:

ACTA DE PLE

Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Eivissa.

A la vista de varies factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors
i per diversos conceptes, per un import total de 171.087,03 € i que s’han remés a aquesta
intervenció per a la seva tramitación:

PARTIDA

PROVEÏDOR

17100 21000 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
17100 21000 AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES
17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
23101 22799 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL

NÚM.FTRA.

IMPORT

A000379
2015-20

1.996,50
2.377,65

A-0043/2015
A-0048/2015

4.374,15
2.625,00
2.639,92

15270232

5.264,92
1.455,00
1.455,00
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“INFORME PROPOSTA D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.
OBJ.ORD 2/2015.-

Secretaria General

32000 22100 SDAD IBERICA DE CONST ELECTRICAS SA

07040-2015-05-58-N

2.356,79

F26-0-12562

2.356,79
9.238,40

3

9.238,40
6.800,00

A/15035
A/15036
15IB00021
06/2015
78/2015
10165
15/15
73
15-0005

6.800,00
3.872,00
4.129,13
6.130,30
2.884,00
4.500,00
17.000,00
4.961,00
8.243,40
3.509,00

1
000053
1
2015/A/150027
000026

55.228,83
12.947,00
14.520,00
10.224,50
8.228,00
9.196,00

50/2015
61/2015
63/2015
80/2015

55.115,50
1.110,00
4.241,15
800,00
950,00

A/4989

7.101,15
1.998,92

5.15

1.998,92
2.722,50

33400 22609 CASA CULTURAL ANDALUZA
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400

22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699

TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
CESPA CIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUB
ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES SL
MAKING OF IBIZA SL
VORAMAR EL GAUCHO SL
GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN

33402
33402
33402
33402
33402

22609
22609
22609
22609
22609

TRASGO PRODUCCIONES SL
PENTACION ESPECTACULOS SA
NAIF MADRID SL
BITO PRODUCCIONS SL
PENTACION ESPECTACULOS SA

33700
33700
33700
33700

22609
22609
22609
22609

FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH

33800 22609 SONOIBIZA SL
33800 22799 MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

23102 22799 CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ACTA DE PLE

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

2.722,50
PROVEÏDOR

91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A
91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A
92000 22001 EDITORIAL ARANZADI SA
92003 62600 GESTION CUATROCIENTOS SL

NÚM.FTRA.

IMPORT

2015/0000235
2015/0000242

4.132,15
2.420,00

2002138822

6.552,15
6.828,72

00113

6.828,72
6.050,00
6.050,00

TOTAL

171.087,03

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:
1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent
aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord
d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en
compte el procediment establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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PARTIDA

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, es
vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit habitualment durant aquest i altres
exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir a la realització dels
corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels serveis.
2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de
les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als
articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit
per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.
3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la
funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma
dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit
abans de l’adopció de l’acord o resolució.

a. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l’adient.
b. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les
ordres de pagament.
c. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
d. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,
adquisicions i serveis.
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió, donant la conformitat
al seu pagament.
6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.

ACTA DE PLE

Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els
següents casos:

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:

Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge)”
Vist, igualment, l’informe emès pels regidors afectats pel reparo formulat, del tenor literal
següent:
“AL SR. ALCALDE
INFORME DELS
REGIDORS AFECTATS PEL
REPAR FORMULAT PER LA
INTERVENCIÓ DE FONS FACTURES ANY 2015 EXP. OBJ.ORD 2/2015--------------Atès que la Interventora Acctal. de la Corporació amb data 29 de juliol de 2015 ha emès el
següent informe:
“INFORME PROPOSTA D’INTERVENCIÓ FACTURES AMB NOTA D’OBJECCIÓ – EXP.
OBJ.ORD 2/2015.-
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Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia
de les despeses.

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
A la vista de varies factures relacionades a continuació, corresponents a diferents proveïdors
i per diversos conceptes, per un import total de 171.087,03 € i que s’han remés a aquesta
intervenció per a la seva tramitación:
IMPORT

17100 21000 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
17100 21000 AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES

A000379
2015-20

1.996,50
2.377,65

17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP

A-0043/2015
A-0048/2015

4.374,15
2.625,00
2.639,92

15270232

5.264,92
1.455,00

07040-2015-05-58-N

1.455,00
2.356,79

F26-0-12562

2.356,79
9.238,40

3

9.238,40
6.800,00

A/15035
A/15036
15IB00021
06/2015
78/2015
10165
15/15
73
15-0005

6.800,00
3.872,00
4.129,13
6.130,30
2.884,00
4.500,00
17.000,00
4.961,00
8.243,40
3.509,00

1
000053
1
2015/A/150027
000026

55.228,83
12.947,00
14.520,00
10.224,50
8.228,00
9.196,00

50/2015
61/2015
63/2015
80/2015

55.115,50
1.110,00
4.241,15
800,00
950,00

A/4989

7.101,15
1.998,92

23101 22799 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL
23102 22799 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
32000 22100 SDAD IBERICA DE CONST ELECTRICAS SA
33400 22609 CASA CULTURAL ANDALUZA
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400

22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699

TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
CESPA CIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUB
ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES SL
MAKING OF IBIZA SL
VORAMAR EL GAUCHO SL
GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN

33402
33402
33402
33402
33402

22609
22609
22609
22609
22609

TRASGO PRODUCCIONES SL
PENTACION ESPECTACULOS SA
NAIF MADRID SL
BITO PRODUCCIONS SL
PENTACION ESPECTACULOS SA

33700
33700
33700
33700

22609
22609
22609
22609

FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH

33800 22609 SONOIBIZA SL

1.998,92
PARTIDA

PROVEÏDOR

33800 22799 MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL
91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A
91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A

NÚM.FTRA.

IMPORT

5.15

2.722,50

2015/0000235
2015/0000242

2.722,50
4.132,15
2.420,00

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

NÚM.FTRA.
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PROVEÏDOR

ACTA DE PLE

PARTIDA

6.552,15
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Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
92000 22001 EDITORIAL ARANZADI SA
92003 62600 GESTION CUATROCIENTOS SL

2002138822

6.828,72

00113

6.828,72
6.050,00
6.050,00

TOTAL

171.087,03

A la vista de les factures presentades, aquesta intervenció informa:

4r.- Realitzada la nota de reparo, serà d’aplicació l’article 216.2, del següent tenor:
Si el reparo afecta a la disposició de despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de
pagaments, es suspendrà la tramitació de l’expedient fins que aquest sigui resolt en els
següents casos:
e. Quan es basi en l’insuficiència de crèdit o el proposat no sigui l’adient.
f. Quan no haguessin estat fiscalitzats els actes que varen donar origen a les
ordres de pagament.
g. En els casos d’omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
h. Quan el reparo derivi de comprovacions materials d’obres, subministraments,
adquisicions i serveis.
5è.- Que les factures presentades i que figuren relacionades en el present informe, figuren
conformades pels tècnics i regidors encarregats del servei en qüestió, donant la conformitat
al seu pagament.
6è.- Que comprovat l’estat d’execució de les partides que formen el Pressupost General
d’aquesta Corporació de l’exercici de 2015, existeix crèdit suficient i adient per a atendre les
despeses que ens ocupen, en les respectives partides pressupostàries.
Per tot això, aquesta intervenció vol fer constar la DISCONFORMITAT amb la relació de
factures presentades, ja que es va ometre qualsevol tipus de fiscalització o aprovació prèvia
de les despeses.
Eivissa. LA INTERVENTORA ACCTAL., (document signat electrònicament al marge)”
Vist que l’esmentada relació de factures no es pot aprovar, per haver-hi informat
desfavorablement la intervenció i que s’ha aturat la seva tramitació.
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3r.- Que segons el que disposa l’article 215 de la Llei d’Hisendes Locals, si en l’exercici de la
funció interventora l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma
dels actes, documents o expedients examinat, haurà de formular el seu reparo per escrit
abans de l’adopció de l’acord o resolució.

ACTA DE PLE

2n.- Que comprovada la documentació obrant a aquesta intervenció, per a la realització de
les despeses que ens ocupen es va ometre el control i fiscalització prèvia previstos als
articles 213 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que es va aprovar el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no figurant per tant reserva de crèdit
per a fer front als pagaments derivats d’aquestes despeses.

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

1r.- Que segons s’ha comprovat per aquesta intervenció, no es va tramitar la corresponent
aprovació de les despeses facturades, no constant expedient de contractació ni acord
d’aprovació previs a la realització dels subministraments o serveis facturats, no tenint en
compte el procediment establert en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Igualment, es
vol fer constar que aquesta circumstància s’ha repetit habitualment durant aquest i altres
exercici, fent constar aquesta intervenció la necessitat de procedir a la realització dels
corresponents expedients de contractació per a procedir a la regularització dels serveis.

Secretaria General

Vist l’informe emès pels serveis jurídics de la Corporació al respecte, pel present

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Vist que els Regidors Delegats donen el vist i plau i la seua conformitat a que s’aboni, i en
particular així ho fan i ho tornen a fer aquestos Regidors Delegats, per tractar-se de
subministraments, de serveis, de prestacions o d’activitats que efectivament s’han prestat,
s’han executat i s’han facturat, com es deriva de la proposta a què es remeten.
Vist que, tot i l’informe desfavorable, el Sr Interventor comunica que a les partides
corresponents del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici de 2015,
existeix consignació suficient i adient, a nivell de vinculació, per atendre les despeses
proposades.
Atès aquest estat de coses, els Regidors Delegats a sota signants manifesten a l’Alcaldia
que no es mostren conformes amb aqueix informe desfavorable del Interventor i expressen
que aquestes despeses s’han d’abonar, tot això pel fet que és notori que aquestos
subministraments, aquestos serveis i aquestes activitats o prestacions s’han realitzat i de tot
això s’ha beneficiat la comunitat i el conjunt del municipi, cosa que comuniquen a l’Alcaldia
en execució d’allò previst a l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per Reial Decreto legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Per tot això,
Demanem sobre la base d’aqueix article del Text refós, que l’Alcaldia, ateses les seves
competències i totes les consideracions que pugui ponderar per tal que siguin abonats
aquestos subministraments, aquestos serveis o aquestes activitats o prestacions, i per tal
d’evitar un enriquiment injust o sense causa de la pròpia Corporació (els treballs o les
activitats fets o prestats per les persones amb què es relaciona l’Ajuntament i no abonats per
la Institució), resolgui la discrepància a favor del que ara es proposa.
Eivissa. Montserrat García Cuenca, Regidora delegada Jardins i CPA (document signat
electrònicament al marge). Juan Ribas Ferrer, Regidor delegat Benestar Social (document signat
electrònicament al marge). Vicenta Mengual Llull, Regidora delegada Educació (document signat
electrònicament al marge). Juan José Tur Cardona, Regidor delegat Cultura (document signat
electrònicament al marge). Agustín Perea Montiel, Regidor delegat Joventut i Festes (document
signat electrònicament al marge). Ildefonso Molina Jiménez, Regidor delegat Premsa, Admó.
Gral. i Informàtica (document signat electrònicament al marge).”

ACTA DE PLE

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

PRIMER.- Resoldre les discrepàncies formulades entre l’informe emès per la Interventora
Acctal. i el regidors afectats a favor d’aquests, tenint en compte que els subministraments,
serveis, activitats i prestacions objecte de les factures que es tracten han estat realitzats i el
no pagament dels mateixos suposaria un enriquiment injust o sense causa de la pròpia
Corporació.
SEGON.- Procedir a l’aprovació de les factures de referència, segons el detalll que es
relaciona a continuació:

PARTIDA

PROVEÏDOR

17100 21000 TRABAJOS FORESTALES PITIUSOS SL
17100 21000 AMAYA ARIAS CARLOS ANDRES

NÚM.FTRA.
A000379
2015-20

IMPORT
1.996,50
2.377,65
4.374,15

PARTIDA

PROVEÏDOR

NÚM.FTRA.

IMPORT
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RESOLC:

Secretaria General

23102 22799 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
32000 22100 SDAD IBERICA DE CONST ELECTRICAS SA
33400 22609 CASA CULTURAL ANDALUZA
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400

22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699

TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA SA
CESPA CIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUB
ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
ESPECTACULOS AMB PRODUCCIONES SL
MAKING OF IBIZA SL
VORAMAR EL GAUCHO SL
GONZALEZ STIPELMAN DIEGO MARTIN

33402
33402
33402
33402
33402

22609
22609
22609
22609
22609

TRASGO PRODUCCIONES SL
PENTACION ESPECTACULOS SA
NAIF MADRID SL
BITO PRODUCCIONS SL
PENTACION ESPECTACULOS SA

33700
33700
33700
33700

22609
22609
22609
22609

FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH
FUNDACION DIOCESANA ISIDOR MACABICH

33800 22609 SONOIBIZA SL
33800 22799 MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL
91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A
91201 22602 DIARIO DE IBIZA S A
92000 22001 EDITORIAL ARANZADI SA
92003 62600 GESTION CUATROCIENTOS SL

2.625,00
2.639,92

15270232

5.264,92
1.455,00

07040-2015-05-58-N

1.455,00
2.356,79

F26-0-12562

2.356,79
9.238,40

3

9.238,40
6.800,00

A/15035
A/15036
15IB00021
06/2015
78/2015
10165
15/15
73
15-0005

6.800,00
3.872,00
4.129,13
6.130,30
2.884,00
4.500,00
17.000,00
4.961,00
8.243,40
3.509,00

1
000053
1
2015/A/150027
000026

55.228,83
12.947,00
14.520,00
10.224,50
8.228,00
9.196,00

50/2015
61/2015
63/2015
80/2015

55.115,50
1.110,00
4.241,15
800,00
950,00

A/4989

7.101,15
1.998,92

5.15

1.998,92
2.722,50

2015/0000235
2015/0000242

2.722,50
4.132,15
2.420,00

2002138822

6.552,15
6.828,72

00113

6.828,72
6.050,00
6.050,00

TOTAL

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

23101 22799 INSTITUT TREBALL SOCIAL I SERV.SOCIAL

A-0043/2015
A-0048/2015
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17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP
17201 22799 CLINICA VETERINARIA SAN JORGE SLP

ACTA DE PLE

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015

171.087,03

Eivissa.

25

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
En don fe,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCTAL.,

(Document signat electrònicament al marge)(Document signat electrònicament al marge)”
Per unanimitat s’acorda quedar assabentats.
5.3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia 5069/2015, en relació a l'informe emès per la
Intervenció de fons per a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits per
transferències núm. 17/2015.

“DECRET.- De conformitat amb el que estableixen l’article 180 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març pel que s’aprova el Text Refós de la LRHL i les Bases d’Execució del Pressupost
General per a l’exercici 2015, i vist l’informe emès per la Intervenció de fons; amb aquest
decret vinc en ordenar l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits per transferències
núm. 17/2015 dins del vigent Pressupost Ordinari de l’Ajuntament d’Eivissa:
MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS

15100-22706
15320-21000
16220-22700
17200-22699

32000-21200
33400-22609

DENOMINACIÓ
IMPORT
ÀREA DE DESPESA 1:
Estudis i treballs tècnics urbanisme
70.000,00
Repar.i manteniment vies públiques
185.000,00
Gestió residus sòlids
121.662,21
Despeses diverses medi ambient
10.000,00
Total Àrea de despesa 1
386.662,21
ÀREA DE DESPESA 3:
Manteniment edificis escoles
41.410,00
Actuacions diverses cultura
10.350,00
Total Àrea de despesa 3
51.760,00
TOTAL INCREMENTS........................................ 438.422,21
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PARTIDA

ACTA DE PLE

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES:

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES:
PARTIDA
16210-22700

32100-48000
33400-48900
33400-48901

DENOMINACIÓ
ÀREA DE DESPESA 1:
Recollida residus sòlids urbans
Total Àrea de despesa 1
ÀREA DE DESPESA 3
Ajudes llibres de text
Subvencions cultura
Aportació convenis cultura
Total ârea de despesa 3
TOTAL MINORACIONS......................................

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015

Donat compte del Decret, del tenor literal següent:

IMPORT
386.662,21
386.662,21
41.410,00
7.650,00
2.700,00
51.760,00
438.422,21

26

Secretaria General

PLE EXTRAORDINARI
Dia 28 d’agost de 2015
L’import dels crèdits que es pretenen minorar es igual al dels crèdits que s’incrementen,
mantenint-se l’equilibr pressupostari exigit per l’article 16.2 del R.D. 500/90 de 20 d’abril.
Eivissa.
En don fe,
L’ALCALDE,
EL SECRETARI ACCTAL.
(Document signat electrònicament al marge) (Document signat electrònicament al marge)”

Intervencions:

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu hores i deu minuts del dia,
de la qual se n’estén la present Acta que consta de vint-i-set folis, que és firmada pel Sr.
Alcalde i per mi el Secretari, que la certifico.

27

Número : 2015-0013 Data : 21/09/2015
Codi Validació: 3XLX5JE67HC35GNMHSZ6W6DQJ | Verificació: http://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 27

Sr. Molina: No farà perdre el temps a tota la gent que està en aquesta sala, tornant a tenir el
debat que ha tengut amb la portaveu del grup popular en la intervenció anterior. Si aquesta
contracta de neteja estigués adjudicada, aquests diners no estiren disponibles, estarien on
han d’estar en el carrer.
Aquest pressupost és tant dolent que només arribar han tengut que moure 1 milió d’euros per
escometre coses, com per exemple, cobrir les despeses de protocol que quan arribaren
estava en negatiu, o cobrir les despeses de premsa que també estava en negatiu, perquè el
grup popular es va gastar en sis mesos un pressupost que era per a tot l’any.
Les ajudes de llibres de text les va adjudicar el grup popular. Mitjançant una moció del grup
PSOE varen augmentar la dotació, i el grup popular no les ha adjudicat i ara ja no es poden
adjudicar perquè el curs ja ha acabat.
No deixaran els diners perquè s’acumuli en el romanent, se’ls gastaran en coses necessàries
per a la ciutat, com per exemple, dotar reparació i manteniment de vies públiques, o dotar al
servei d’urbanisme d’unes ajudes imprescindibles, per poder presentar el pla general per a la
seua aprovació l’abril de l’any que ve.
Si aquest Ajuntament i molts altres han de recórrer a la contractació externa, és perquè la
Llei d’Estabilitat Pressupostària impedeix als ajuntaments contractar un personal
imprescindible en molts serveis. Mal que els hi pesi, hauran de portar a contractació externa
serveis que s’haurien de fer per treballadors de la casa.

ACTA DE PLE

Sr. Minchiotti: Els preocupa l’últim Decret, per la poca capacitat de resposta a les demandes
de la ciutadania. Treuen de fems 386.662 euros, que si els sumen als 8.000 euros que ha
defensat la seua portaveu en el punt anterior, són 395.000 euros. A part dels 300.000 euros
que han tret de neteja. És a dir, han disminuït les dues partides en 750.000 euros. Els
preocupa que en aquest Decret segueixen treient coses, com 41.000 euros d’ajudes a llibres
de text, i 11.000 euros de subvencions i convenis de cultura. Els pareix més greu que part
d’aquests imports van a assessorament extern.

