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Exp. 325/2018

LUIS MARTIN MONTULL, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR
CERTIFICO: Que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 2/08/2018, va aprovar
per unanimitat l’adopció dels següents acords:
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT P1/2018.
L’Alcaldia-Presidència concedeix el torn de paraula al regidor d’Hisenda, en Jordi
Monfort Callarisa (ERC-AM), el qual passa a donar compte de la proposta
d’aprovació de la modificació de crèdits P1/2018, que consta del següent tenor
literal:
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA:
ANTECEDENTS:

Vist el deute viu de l'entitat a data 24 de juliol de 2018, la operació a amortitzar serà la
següent:

BANC
SANTANDE
R
(1030600891
)

Capital
pendent

Import a
amortitzar

Quota
actual

Nova
quota

Capital pendent
després de
modificació de
crèdit

2.296.196,94 €

1.750.111,82 €

52.631.57 €

12.411,09 €

546.085,12 €

Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. P1/ 2018,
en la modalitat de suplement de crèdit per l’amortització anticipada deute per aplicació
del superàvit 2017, en el qual consta l'informe favorable del departament
d’intervenció.
RESOLC:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdits núm. P1/
2018 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació
del superàvit pressupostari exercici 2017 per destinar-lo a amortitzar operacions
d’endeutament.
El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit
pressupostari segons l’establert a l'apartat anterior i que suposarà un increment en les
aplicacions ja existents, serà el següent:
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Atès l’expedient 810/2018 de destinació del superàvit, on s’estableix el que
l’Ajuntament d’Alcanar haurà de destinar 1.750.111,82 € a amortitzar a operacions
d’endeutament.

Ajuntament d'Alcanar
Suplements en aplicacions de despeses.
Aplicació
Econòmic
Programa
a
011

913

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacion
s de crèdit

Crèdits
finals

AMORTITZACIÓ
DEUTE LL/T ENS 210.526,28
1.750.111,82 € 1.960.638,10 €
FORA SECTOR
€
PÚBLIC

Altes en conceptes d’ingressos.
Aplicació econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87001

Descripció

Euros

DESTINACIÓ SUPERÀVIT
(AMORTITZACIÓ DEUTE)

1.750.111,82 €

SEGON. EXPOSAR aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.”
(.../...)
Vist l’informe jurídic de Secretaria, de 18/07/2018.
Vist l’informe favorable de la Intervenció municipal núm. 187/2018, de data 24/07/2018.

El Ple aprova per unanimitat aquesta proposta.

I perquè així consti, expedeixo i signo aquest certificat, amb la salvedat de l'art. 206 del
R.O.F., a Alcanar, document signat electrònicament al marge.
Vist i plau,
L’ALCALDE
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Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa “Alcanar Emprenedor”, de data
27/07/2018.

