INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb l'expedient relatiu a la cancel·lació d'operacions de crèdit
vigents, per import de 1.430.620,84 euros, en compliment de la Provisió d'Alcaldia
emet el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha
fixat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb
base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. La Corporació suporta la càrrega financera derivada de les
operacions de crèdit que s'indiquen en els informes d'Intervenció i Tresoreria, que
no és procedent repetir en aquest informe.
SEGON. La batlia va sol·licitar els respectius informes d'Intervenció i
Tresoreria, relatius a la possibilitat d'efectuar cancel·lacions d'alguna o algunes de
les operacions de crèdit vigents en l'actualitat.
TERCER. Atès que es va emetre informe d'Intervenció sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
QUART. Atès que va ser emès per Tresoreria informe sobre la disponibilitat
de fons i el cost financer dels préstecs en vigor.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve determinada per:
— El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de Pressupostos
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova
l'estructura de pressupostos de les entitats locals.

— L'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— La Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretària General del Tresor i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats
locals.
— Els articles 5.1.d) i 4.1.b).3r del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació per l'Alcalde, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la
següent proposta d’Acord,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar la cancel·lació de les operacions de crèdit concertades
següents:

Entitat
Financera

Import
Concedit

Formalització
de l'Operació

Data fi de
l’operació

BBVA

3.584.028,95

30.09.2004

30.09.2021

BBVA

3.466.721,63

25.05.2012 29.05.2023

Període de
Liquidació
d'Interès

Tipus
d'Interès

Capital pendent

fix

Trimestral

0,00

238.935,26

Trimestral

1,31

1.191.685,58

TOTAL

1.430.620,84

SEGON. Donar trasllat a l'Entitat Financera comunicant la intenció de
procedir a la cancel·lació de l'operació de crèdit i l'import que es pretén cancel·lar.
TERCER. Donar trasllat de l'expedient a la Tresoreria de l'Entitat perquè faci
efectiu l'abonament de l'import de cancel·lació de l'operació de crèdit.

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

