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PRESSUPOST DE CAPÍTAL 2019

ESTAT DE DOTACtONS EUROS ESTAT DE RECURSOS EUROS

ADQU1SICIÓ D-IMMOBILrTZAT

Inversló habltatgos Torreblsnca (Projecte)

Ufbsnttzatíó. párquíng i üasters promoció G^t^afitat 1

Attrea instal-laclons, utlilatge i mobiiiari

Bestretes e immobiiitzadons materials en corso

AItre immobffitzat materia! (Equips proces infoímaaó)

TOTAL OOTACIONS

457.737.71 | RECURSOS GENERATS PER LES

100.000.00 OPERAC10NS
!

357.737,71 ¡. Cash-fkw activítats ordináries:

Amortitzaclons

Provisions netes dtex^otaa6 (debe-ñaver)

0,OS I ingresaos a distribuir en divarsos exercícis

Resuifat ordinari abans de subvaidons

Subventíons netes a ¡'explotació

SUBVEMC10NS DE CAPITAL

. De la Entitat tocal

. D' Organfsmes Autónoms de Ea Entitat tocal

. D* altres Ens Púytes locáis

. D' altres (Generalitat)

457.737,71

0.00

615.000,00

165.181.88

38.463,49

TOTAL RECURSOS ,.818.645,37



ESTAT DE DOTACIONS ______] EUROS

ImmobHteat intangible

Despeses cl'investígaaó i desenvtíupamwit

Propietat industriai

Fons de comer?, dret de traspás

Altra tmmobiiitzat intangible (apjksacions infoiTnátiques)

Jmmobilitzat financen

Empresesdegrup

Empreses assoclades

Aitres inversions financeres

ADQU1SIC1Ó D*ACCIONS PROPIES

REDUCCIONS DE CAPFTAL

DIVÍDENOS I ALTRES REPARTIMEf^TS DE

BENEFICIS

.AtaEntitatlocat

. A Organismes Autónoms de Entitat loca)

. A Altres Ens Públks locáis

. A Societats locáis

. A attres (especificar)

CANCEL-LACIÓ O TRASPÁS A CURT TERMINf DE

DEÜTE A LLARG TERMINf

. Préstecs.d'organlsmes autónoms de 1'Entítat local

. Présteos d'aitres Ens Púbfics locáis

traspás deutes amb entitats de crédit a curt tennini

. De proveidors di immobñitzat Ajuntament (Deute RD}

. CanoeHadó d'a!tres deutes

TOTAL DOTACIONS

10.000,00

10.000.00

749.316,63

701.316.63

48.000,00

1.217.054,34

ESTAT DE RECURSOS

FINANCtACló ALIENA A LLARG TERMINI

. Présteos de la Entitat loca!

. Présteos d' Organismos Autónoms de la

EUROS

Entitat local I

. Présteos d'aítre$ Ens Púbiics locáis

Pólissa de crédit I

. Empréstíts i altres passius análegs |

. Présteos dtempreses del grup

. Présteos d*empreses assodades

. Présteos d'entilats de crédií a flarg terminf | 338.408,97

Préstec f¡nan?amenE urbanitzactó promodó Genarafitat 1. i Projecte

Habrtatges Torreblanca lera fase 398.408,97

i

AUENACtÓ D' IMMOVfLITZAT

. ImmofaiiitEat materiat

. Immobiiitcat intangibte

0,00

0,00

TOTAL RECURSOS 1.217.054,34



PRESSUPOST DE CAPITAL 2019

ESTAT DE DOTAC10NS

PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT

EUROS | ESTAT DE RECURSOS

0,00

0,00

TOTAL DOTACÍONS _______| 1^17.054,34

. Aiienació d'immoi>ititzaí fmancer:

Empreses del grup

Empreses assodades

Aftres inversions fínanceres

AUNEACIÓ D* ACCIONS PROPIES

CANCEL-LAC1Ó ANTICIPADA O TRASPÁS A

CURTTERMIN) D1)MMOVIUTZATC10NS

FINANCERES

- Emprases del grup

. Empreses assotíades

. Altres ¡nversions Bnancsres

TOTAL RECURSOS

EUROS

0,00

0.00

1.217.054.34



1700
|710
¡733

¡600
175
¡64
162
¡63
168
174
167

ímport xifra neta de negocis

variado d'existéncies

Treballs realitzats per llempresa per al seu actíu

Aprovisionaments

Aitres Ingressos d'e>;pfotació

Despeses de Personal

Altres despeses cfexplotadó

Tributs

Amortrtzació

Subvencions

ses extraordlnáries

70.000,00

-55.000,00

4.091.028,78

-3.895.279,10

1.190.645,00

-619.976,93

-579.688,44

-70.000,00

-615.000,00

816.805,24

-10.000,00

1769
1661

Altres Ingressosfinancers

DesP?s^-s-Í^^??r<esl-s_lrr]tíl-'£!r?_

2.000,00

-325.534.55



Apacomfefííos Oespí SA
soarrAT MUNIQPAL DE SANTJOAN DFSPÍ

DEL'EXERaC12019



E/s pressupostos de la sodetat per /'exercic/ de 20/9, comporten /a planificado de/s objecfíus que a continuado
5'enumeren s expUquen, segons ia normativa de/ pressupost de /a sodetat munlcipat el qual es indlcatiu de ¡'estat de
preWsions. Aquest no te carácter vincuiant ¡ fes partides de despego/ no son ¡¡rn¡tat¡ves de¡ mateix.

ACTSVfTAJS QUE GESTIONA LA SOCt^TAJ

a) Manfeniment Í gestló deis Ímmobíes

Habitataes

La Sodetat té ¡ gesHona diversos ¡mmobles d'habitatges ubicáis ais carrers que si'{ndiquen, amb diferente régims/ amb
plaga d'aparcamen't ¡ frasters v'¡ncu¡ats, excepte ef s/füat a/ correr Major, 31 desfínat a /a gent gran ¡ eis de )1Entitat
d'Adigsa corresponents a! conven'! de cessfó d'habiíatges per Impulsar po/ft/ques soda¡s munícJpafe.

Ub/cactó ___.__„__„__„_N.habH. _réasm
RambíaJujoí 1-3
Av. Generatítat, 20
C/.Ma¡or, 3 ¡
Av^Generalítat (ADÍGSA)
Av. Barcelona, 67
Av. Barcelona 81
Av. Fontsania, 48

44
45
Í2
4
J
5
3

fíoguer
iíoguer
¡ioguer
Hoguer
Hoguer amb opdó de compro
tSoguer amb opctó de compra
¡Soguer amb opcfó de compro

La gestió que es rea^fzo/ conslstesx ¡'emisstó ¡ la cobran^a cte/s rebuts, ía gestió de tes a/tes)' ¡es baixes, i ¡a reaf/tzaao de
tes convocaiónes necessáríes per a cobrírles vacante que es produelxin.

Les dificultáis actuáis dei sector ÍmmobHÍarí í tes dificultah per part deis adquirents en /'obfencfó de crédits per I tadquisíctó
d'hab¡tatges, haafavorít un canv¡ d'estTaiég¡a poténdant ef fioguen ESs habitatges en venda se sitúen a fav. Barceiona,
67, 81 ¡a /'Av. Fontsanta 48, per fa¡ de poder esfimuiar ¡vadquisic¡ó es ve estab/inFuns percentafges per exerci/' amb to
opaó a compra durant e/$ tres prímers anys de/ contráete/ no obstant Ía fínoíffaf es /a venda del habitatge, e¡ rendlment
cfe/s arrenctaments, Dueíx en el concepte 75 dei compfe de Pérdues i Guanys.



Duranf /'exercia' 20 ? 9/ aquefls habifatges que ffnaíitzsn eí penbcte de confracfe omb opcfó a compra / ¡'inferessat no opfí/
es trauran a sorteig.

Ap_gfcaments

La Socíetat gestiona ef manteniment ¡'emissió s cobrament deis rebuís efe ¡íoguer, ¡a venda i ó concessió. de íes places
d1aparcament i/o trasters, deis díferents garaiges sHuafs, en /es dsferents zones tíé ¡a iocaífiat Eis Hoguers son amb opctó
de compra. ¡ amb carácter anuai renovabie, tant per esfsmular la venda ó concessió com perdonar una sorfida a ¡'estoc
que /'empresa en cfeposa. Ac^ua/ment esta ocupat eí 84,00 per cent deí fofaf. Les concf/aons económiques actuáis fon
que e/ comprador opfí peis ííogues i no per facíquisidó de ¡a pia^a.

Per incenfsvar fes vendes i el Hoguer i cobrír despeses de manteniment es reatítea una campanya que ofereix ate
trebaifadors de /a Íocafíat ia posssbfHtat cfaparcar en horarí faborai de dilluns a dfvencfres efe 7 a 20 hores per 30 euros/
¡VAíncÍós, í es dona I'opdó de compra de íes places d'aparcameni del mercata^iiogaiersambanfígwtat de tres anys,
amb descompies fíns a ]8 mesos de Íloguer.

0 rencfímente estimáis deis ííoguers deis diferents garatges, consta en e/ concepfe 75 del compte de pérdues i guanys.

b) Gesfió zona blava Í prestacíó de servéis per eqwpamenfs mwicípaís

Des de novembre de 20 12 ía Societat te encomanatía Ío gesttó deí servei púbíic de reguiació í contro/ cfestactonameni
en fes vies púUiques de¡ munidpi per un fermint máxfm de deu anys. ('Empresa rep una subvenaó de ¡'AJuntament per
Í'Jmport 350.000 euros repartida enfre efe quatres trimesfres de ;lexeract 1'esmentada subvendó irimestTaí es percep una
vegada presentoda ¡a dectaracfó ( aprovada i efectuat ¡'ingrés deí frimesfre/ i es desfína a d'atendre ¡es cíespeses deí
ser/eis del trimestre següeni.

S' /nfrodueJxen conffnüamenf mffiores fécnjqües en efe parquímetres, que permeten una majorfacflitat perí'usuarí ,¡
mes avantofges en la gestio per Fempresa entre cfa/fres, /a veríñcadó ímmediata deis pagamenfe crmb targeta.
vjsua/Jfzacfó mitjanoant (a web de /'estot deis parquímetres, diagnóstíc de manca manteníment estaf fiqueis, la
capadtat deí dipósi} efe monedes.



De conformttat amb ¡ 'ofcord de Píe de data ? 3 de juny de 20 ? 3, es va ampliar fobjecte sodai e/s efecte de que /'empresa
pugul co/toboraren b prestacro de servéis de ¡a competénda munidpaL Aquesta prestado de servéis a ¡'AJuntament
es retribuelx mitján^ant una subvendó peí cost que a /'empresa suporta en fa prestacfó. Ltlmport de tes subvendons es
efe 206.700,00 euros. (Centre d'empreses, Centre CMc)' Centre de día}

c) Geífíó oficina Locat Í Borsa díhabitafge

La gestfó prevista per fany 2019 es ¡a continuado de la coi -faboradó amb ¡tAgénda de ¡'habítaige. mitjanoant eís
convenís subscnfs/ amb )'ob¡ect¡u cfassegurar una prestado deis servéis f gestíó cfajuts retadonais amb iíhabítatge,
facilifant ¡a proximftat de ¡es gesfions a cfutadaníor.

Pe/s servéis prestáis ¡10f¡cina ioca¡ rep;

- Primer íngrés fíx irMaa/ a ta signatura def conyenL a compte de ¡'aportado máxima per cobnr tes despeses básíques
d'atenc'fó i assessorament en maiéría d'habitatge, d'acord amb fesfructüro de persona/ acreditada ¡ en fundó del
nombre d'hab/tónfs a/s que 1'ofSc'tna /oca/ cfona serve/

- Segon ingrés en fundó de¡ nombre d'expedfenfs fram^afs en re/acfó a tes tasques que es deriven de tes funaons déte
compromisos de/ protocot anuai. (gesfsó d'exped'fents de prestadons per ai pagament del líoguer, expedienis MíFO,
especio/ urgencia, registre de SoHicJtanfs/ céduíes. contractes borsa de iioguerj. Líimport deis ingressos es de 54,000.00 €.

d) Gesfíó ajufe a ;a rehabHftactó

Em coHaboractó amb eí Consord MetropoHtá de Wabítaige, es gestiona ajuts a ¡a rQhabHitadó d'habífafges de /a
iocaíftat / son subvendonabíes les actuadons d!obtenctó f/o mfflora tíe í'habnab¡¡^at actuadons dtadaptació de ¡es
Justa/ -tacions de Hntenor de ¡'habiiafge, Miíiores energétlques i de sostenMfat actuadons c/'adaptócio de ¡a mobHitat de
Í'habítcitg€.



PRESSÜPOSr 0£ CAPfTAi.

Ei pressupost de capital provisionai expHca et movimenf defs capítaí de í'empresa que s'esfíma que es faran duranf
1'exerdd económic, amb base efe estafe deis recursos de capital de que dfsposará Í de ¡tesfot de doiacíons ( de les
Ínversionsfo amortiizació de capHai que faro en f'exercíci2019j.

fSTATOE RECURSOS

Recursos generáis per Íes operacions

Els recursos consten basicameni son Umport de íes amortítzacíons,( despeses sense sorfído matería! cíe fon),ia quanfitat
estimada peíi'exerdd es de 615.000/00 euros.

Q recursos .generáis per ajomament deis Íngresso^ stobtenen príndpaíment per tes concessions dtaparcaments í fes
cessíons de terrenys, s'esfíma en un jmport de 165.18],88 euros, corresponent al 2% anuai de ia totalítat deis ingressos.

Eis recursos obiinguis per fes subvencfons de capítah corresponents a les promodons de protecc/o ofidaí desftnadesat
líoguer de f 'av. GeneraHtat 20, Rambia Jujol ?-3 f carrer Major, 3 L ¡mport estimaf per ¡ 'exerdd es de 38.463,49 euros.

Hnangament afíé a Uarg termífil

En Í'exercid20}8 s'ha obt¡ngutd'un préstec cleHnsí¡tufCafaíá de Finances de 4,43 ¡.654,61 euros destínat íntegrament
eí fínan^amenf de ¡a promodó de 48 habitatges de tíoguerdotadonal en Torreblanca, úmcament fínan^o ef habítales/
pero no la urbonfeaaó í /es pfaces dlaparcament que es construirán en e/ bafxos efe/ edífícís. A tal efecte es preveu
cfemanar un préstec de 398.408,97 euros, perfínangar tes esmentades pfaces de garatge, urbanitzacíó t i lin¡ci di una nova
promodó d'habífatges en ei sector Ton-ebtanca

E/ recursos de capíta¡ per enguany pujant a L 217.054,34



ESTAT DE DOrACfONS

Acfquisició dfimmabíliizat

En fexercici 2018 sí¡n¡ciá la promodó de habftatges dotadona/ en Av. Generafstat I amb Ía consfrucció d'un edtfid de
48 habltafges de ¡foguer de promodó púbíica amb aparcaments i trasfer, tes despeses de SHcéndes, notaría, projectes
de Seguretat i saíut dtactiv¡ta^ controi de quaiitat ¡¡¡céndes i demes c/esfínades a ía construcdó f entrega de claus de
fa promodó, així com tó concesstó de/s drefs de! ferreny a ocupar esfimat en 70.000 euros, reaHtzat enguany, es tracte
d'ana ctespesa capiiaíítzable.

fí cost fota¡ de fobra s'est¡ma en 4.630.000,00 euros dei qua/s en ¡texercid20]8 se'n construirá 638.97], 30 euros i ia resta
de ¡mport 3.991.028,78 durant /'exercfd 2019 fíns ta fínalitzactó de ta mateixa f fimd de ¡'entrada en fundonament
previsfb¡emeni /' ? de Gener de 2020.

Ímmobílifzaf ÍnfangÍbíe

Es dofació d'enguany en concepte de ÍmmobHitzat intangible s'estirr}a en ¡0.000,00 euros. Es tracte de un nou programa
'¡nformátic per actuaítizat tes ap/ícac/ons / dota a ¡'administrado de i'empres d'una major ag¡S¡tat} efícaaa.

Cancel iacíó ó traspás a curt termin¡ de tíeute a Uarg termíni

La dotado destinada a ¡IQmorf¡tzac¡ódecréd¡ifinancerprev¡staper¡fexerdd20J9ambes de 701.316,63 euros, ¡mport
del crédñs a ifarg term¡n¡ que passa a curt termint que ia societat mercanfí/ te CobHgadó d'amort¡tzar durant 1'exerdd
2019, .

S'est¡ma ia dotado de /a áevofudó a ¡'A}untament de smport de 48,000.00 per cancef-iadó de deutes R.D. 4/2012 de
pagameni a Prove¡'dors.



Els éstate comptables tant de recursos com de dotadons de capitai ascendeixen a 1.217.054,34 euros, sent e! pressupost
equÍHbrat económic Í forma¡ment equitíbrat .

COMfTE DE PERDUSSI GUANYS PREVISíONAi ESTRUCTURA ANAifTtCA.

Ei compte de pérdues ¡ guanys prevfsíono/ quanttfica e¡ fundanament i els mfíjans materíais amb que actuará la sodeíat
mercantil ,¡ informai del resuStat de fexerdci económic, ¡'esmentaf compte es descompost en. et compte d'expíotacíó.
que ref!exa e) resultat de Factivítat económica de la sodeiat de vafors, que reflexa eís resuítafs financers ¡ resuifats
extraordmarís.

Compres 70.- QuanfJfícacio cfe/s ¡ngressos que /a socíefaf obtlndrá per ftestímadó de ía venda de 4 ptaces
d'aparcamenf deí garatge Mercó Rodoreda per ¡mport de 70.000 euros.

Compfes 7L Quanfificadó de la varíadó dfexisténdes denvada de tes vendes del compte 70, per Ímport de 55*000,00
euros, ei cost de vendes esHmades.

EÍ compte 73 Qüantifícacfó cíe/s imports esfimats que s'acfivaran en concepte de 'tmmobHtfzat en curs, pe¡s trebaíís
reaHtzats per a ¡a construcció de la promodó habitatges dotadonafs de ffoguer. Son tes despeses de construcció f
projecte, aíxtcam e¡s ¡ndirectes, assegurances, IHcéndes, despeses notaríais, ¡nferessos, ffns a toMitzarel vatoresfímof
de ¡a promoció s'esf'¡mo que per {'exérdci 2019 es de 3.991.028,78 €. Aixímatdx espreveu una despesa en concepte
de frebaíís previs perMd d'una nova promocióel sec~torTorreb¡anca,s'estima aquesta despesa en í00.000/00€/ ¡a
totatifat estimada de¡s frebo/fs perFactiu de /'empresa en 4.09?.028,70 euros.

Compte 607.- Aprovfsionaments.- Despeses relaiíves Cer^ificacions d'obra degut a ¡'execució de ¡es obres per import
estimat de 3.395.279, TO euros, segons e! projecte aprovai.

El Compte 75.- Estimado déte sngressos per arrendamenfs i cess/bns de ptaces de garaje f Íioguer ct'hab¡tatges, ¡mporí
estimat es de 1.190.645.00 euros/ ¡'estimado de/ cHferenfs ingressos es com posa de ¡o següenf manera:



RENDIM^fT }
ESJtMAJ <-/

Z]6
PC
Pioneer

Mercaf

6CN/ 54

Carmen

Femsa

Renfe

!mpso¡
Rbta.Jtf/oí/ 1-3

F48
BCN67
Av,Generafítcrf/20

SCN81
Mercó Rodoreda

GARAJGES.

LO/9/00

8.556,00

30.944,00

47.702/00

65.247,00

22.56LOO

74.543,00

12.730/00

Uró/00
12.593/00

21.496,00

13.5]0,00

756/00

55J7W
]20.55Ó,00

483J 53,00

RENDÍMEHT ¡NT. LiOGUER HABH-ATGES

C/,Mof/br/3? .

Av.BCNó?

AV.8CN8J

C/. Fonisanfa 48

Uoguer habitafges Rb¡a. Jujoi J-3

Uoguer habífatges 'Av. Generaíitaf 20

!NGR£5SOS LOCAL AV.GENERAUTAT, 20

35.500,00

7.777/00

30.560,00

2L935/00

220.977/00

256.243,00
578.992,00

128.500,00



0s compfes 64 Estima e/s costos í carregues socials def personal adscnt a Íes ofícines / a to zona blava. prestado de servéis a
equjpamenfe munícipaís ¡ d¡etes consell adfmmstració per ¡'exerdci. s'estíma un ¡mparí tota} de 619.976,93 euros/ segons e/
detaH segOent:

6400 Sous t Safaos 469.676.93 euros

6420 Seguretat Sodaf empresa 122.200,00 euros

6490 A/fr-es ctespeses sodaís 23. JOO/00 euros

Efe comptes 62 Quaniffsca ¡a despesa en aqueHs ser^ess que precisará fa soaetat per e/ cíesenvolupament de ¡a seva activitat
com son e/ Hoguer de! toca/ de /a SocÍetat 1'aFTendament deis parquímetres de ¡a zona bíava, réntmg d'equ¡paments d'of¡dna,
maniemmenis d'ed/fías/ com/ss/ons/ assegurances, despeses comunitáríes. subministres, entre d'a¡tres, perimport de Estnnadó
total de¡ diferent concepies 579.688,44 euros.

Renting ofidnes (aoáus. efe.) 2. 106.00
Renting equspaments p. informado 2.738,20
(ordinadors, cenfra/etaj
Renfíng fo-tocopfadores 2.050,00

621 Ren^ing vehícfes 2.400,00
Uoguer Locat ADSA 6.680,00 ?5.974,2

TeSéfons ascensors, mantenímenf portes párquings

Energía Solar

Nefejo Pk. Hab. ma^enimenis pintura, fusteria, electricitat fontanería

Manteníment Ascensors

Mantemment Zona btava . , ]49.000,00



623 AudÍtors 0.50000
Nótanos Y Registre 50.000/00
Assessoríes ¡ 1.600,00 68.100,00

625 Assegurances 30.000^00

626 Comissions bancanes JO.20^00

627 Pubfidtat 9.000,00
628 Submtnistraments (a¡gua, Hum. teféfans, oficines

párquings, habitatges} ~" 'wv"

621 Varis r2.J60.00

621 Imprevistos promoc. Obres GeneraHtat J 139.0S4.24

622 Materíaí OffcÍnes 3.000.00
625 Quofes Comunitats 96.000.00

£n ete comptes 63 Estimado de! valor de¡s díferents fríbuts a safísfer, peis bens ímmob/es/ guaís, IAE ¡¡¡céncses obres, f anófegs / aixÍ
com la parí no deduíbfe de ¡'{VA, per ¡mpart tota¡ esfímat 70.000,00 euros.

fte compfes 6B Estimado de ¡es amortikadons deis acfíus / drets de ia societat 6]5.0QO,00 euros, segons e¡ detaH següent:

680 Amortitzacfó Imma. Intangitíe 17.000,00
68? amoristzactó mo. Materíat 598.000,00 615.000.00

0 compte 74 Deto// tíe /es subvencions ¡ subsfdis / que ^empresa te previst percebre duíanti'exerdc'12019. per un tota¡ de 816.805,24
€ segons eí detaH segOent:



740 SÜBVENOONeS CUOTA PREST Euros

Subsidiado Muxu Ma¡or31 Esfat 9.706.00

Subsidiado Rbia Ju¡ol 1-3 ^stai 76.973.o4

Subsidiado Av, Generafítat 20 £stat 94.425,60

Subvencfó despesa Zona Bfava, 375.000,00
Ajunfamenl

Subvenció equípaments Ajuntament ¡34.700,00 .

Subvenció Ofidna Habítatge Generafitaf 54.000,00

Subvendó Centre Empreses, Ajuntament 72.000/00

TOrAi 8J6.80S,24

Les subvendons munsdpaís prevfstes son conseqüéncla de contrapartides de seriéis mumcipals encarTegatperl'A]untQment a
Fempresa muríídpai tal com fencomanda de ¡a zona toiovo/ prestado de servéis en equspaments municipais, i e¡ centre
d'empreses muntdpal aquestes subvendons formen parí de ia base de ¡'¡mpost sobre sodetats que ííempre$a dedara
anuafment

Les subvendons concedidos per /o Generaiitat efe Catalunya ¡ pe! MÍnisteno de Fomentó/ son com a conseqüéncía de Subsidis
cíe présteos demanats per ¡'empresa munidpat per a consirucció d'hab¡tatges, i fundonamenf de ¡a oficina /oca/ de
¡'habsfafge, aquesta uffima es anuai

La recaptactó per Cexerdd 20J9 per el concepto de laxa del ser/ei púbHc de regufadó ¡ controi d'estacfonam€nf en ¡es vies
púbfiques a liquidar a ¡'Ajuntament $'estima en 750.000.00 €/ ía quantiiat indicada s 'ingressará en quatre trfmestres, previa
dedaradó^ en compíiment de ¡'encomanda reaHtzada.



Subvendó en concepto de provlsíó. de fom per fer front a ¡es d'¡ferents despeses de func¡onamen~f de¡ servei de aparcament
contrólate síesHma en 375.00.00 euros en quafre tnmestres.

Per /a prestado de servéis complemenfarís J de suport a¡ fundonament de ¡es ÍnstaS-ladons de i'equ!pament mumdpaf M¡queÍ
Martí Í Poi es rebró una compensado de 72.000 euros, sent ¡tabonament efectiu previa acredHadó trímestra! def servei

Aquesfes subvencíons hauran de ser acred¡tades en cada exerc/c/ económ/c

En e¡ Comptes 76.- Refíexa e/s ¡ngressos fsnancers obfínguts peís comptes bancam

Sngressos financers previstos 2.000,00 euros

En efs compte$ 66 s'esfímen tes despeses per ¡nteressos prevbts satisfer en ef present exercici a curf termini en la uiHstzactó de
créd'1'b per a íes díferents promodons d'habStatges i aparcamenfs. per (mporf de 325.534.55 euros.

Despeses financeres de préstecs hipofecans

Despeses fínanceres terreny M Rodoreda-

Despeses fínanceres estimades Nova fromoaó-

Total inferessos estimat-

-256.574,55 €

3.870/00 €

65.090,00 €

325.534,55 €

B compte de Pérdues \ Guanys aparefx formaí i económicament ecfuiHbrada, entre í'estat d'¡ngressos i despeses estimats per
}<exerc{d20¡9.

fn SantJoan Despi a ¡9 Novembre de 20Í8.
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