Exp. 2017/012796
Anunci aprovació inicial BOIB

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A L’APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT
PRESSUPOSTARI PER AMORTITZAR DEUTE.

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL EN EL BOIB

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre
de 2017, acordà l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits n.
2017/012796 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a
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l’aplicació del superàvit pressupostari per a amortitzar deute.
A la vista dels resultats indicats per l’informe d’Intervenció, es conclou:

a. El compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

b. L’import aplicable a amortitzar deute serà 3.305.035,02 €.
Els

imports

de

l’expedient

esmentat

tenen

com

a

finalitat

reduir

l’endeutament consolidat de la corporació i per això s’habilitaran les partides
corresponents destinades a la compra d’edificis de patrimoni municipal que es
troben a nom de l’empresa pública Santa Eulària XXI, SA. El preu de venda fixat serà
proper al valor net comptable, sempre que no sigui inferior al valor a efectes fiscals,
que no és el cas, i la societat de capital 100% municipal haurà de destinar
íntegrament l’import percebut a l’amortització dels seus préstecs, a aquells afectes
als immobles que es transmeten en primer lloc i la resta als préstecs restants. La
societat haurà d’acceptar les condicions esmentades abans de la realització de
l’operació relacionada.
L’Ajuntament, per una part reduirà les despeses de lloguer d’aquests espais
i, per una altra, reduirà el deute a nivell consolidat a través de la reducció del deute
de la societat 100% municipal.
El resum de les aplicacions pressupostàries a què destinarà el superàvit
pressupostari segons l’establert en l’apartat anterior serà el següent:
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Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
pressupostària
9331

62200

Descripció
Edificis i altres construccions
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TOTAL DESPESES

Euros
3.305.035,02 €
3.305.035,02 €

En compliment del que disposa l’article 169.1 per remissió del 177.2 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovats pel Reial decret 2/2004,
de 5 de març, se sotmet l’expedient a exposició pública pel termini de vint dies a
comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el BOIB, perquè les
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes.
Durant el termini esmentat podrà ser examinat per qualsevol persona
interessada a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que
s’estimin pertinents.
Si transcorregut el termini establert no s’haguessin presentat al·legacions, es
considerarà aprovat definitivament l’esmentat acord.
Firmat digitalment
L’alcalde

