Exp. 2017/012795
Anunci aprovació inicial BOIB

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

ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL 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.
2017/012795 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a
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l’aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute.
A la vista dels resultats indicats per l’informe d’Intervenció, es conclou:
1. El compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L’import aplicable a amortitzar deute serà 1.192.859,30 €.
Per la qual cosa, vistes i analitzades les operacions, es determina que és
procedent amortitzar les operacions següents:



Préstec Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) núm. 0182-5747-97408036959
-

Import pendent d’amortització: 875.000,00 euros a data 13-10-17, dels
quals 29.166,67 € estan dotats en el pressupost vigent per a 2017.

-

Despeses ocasionades per l’amortització anticipada: 131.705,22 € a data
13-10-17.

 Préstec Banco Mare Nostrum (BMN) núm. 6123912-41 (FOMIT 2006)
-

Import pendent d’amortització: 3.000.000,00 euros a data 13-10-17, dels
quals 300.000,00 euros estan dotats en el pressupost vigent per a 2017.

-

Despeses ocasionades per l’amortització anticipada: 1% sobre l’import a
amortitzar.

El resum de les aplicacions pressupostàries a què es destinarà el superàvit
pressupostari segons l’establert en l’apartat anterior serà el següent:
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Altes en aplicacions de despeses
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Aplicació
pressupostària

Descripció

Euros

0111

91304

Amortització préstec BBVA

845.833,33 €

0111

91301

Amortització préstec BMN (FOMIT 2006)

213.188,86 €

9311

31100

Despeses de formalització, modificació i
cancel·lació

133.837,11 €

TOTAL GASTOS

1.192.859,30
€

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 aprovat 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 aquest termini 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
.

