IN
NSTÀNCIA PC
CL
Excm
m. Sr.,
Alcalde
Ajuntament
de l’
i actu
uant en l'exercici del càrrrec.

de

EXPO
OSO
per finançar
Que p
per contracte de
ha dee sol∙licitar un préstec d'import

0,00

ecució
amb un presssupost d'exe
euross, aquest Ajuntament
0,00 de euros a una eentitat financcera.

Que ha tingut coneixement de
d l’existènc ia del Prograama de Crèd
dit Local de m
millors cond
dicions
financeres als aju
untaments de
d la provín cia i EMD, i subvencion
nar, al mateiix temps, el tipus
d’inteerès pactat.
Que les condicio
ons financeres ofertes per Banco Bilbao Vizccaya Argenttaria, SA, só
ón les
següeents:
nterès: EURIBOR a 3 messos + diferen
ncial sota elss criteris de
Tipus d'in
prudènciaa financera(**)‐25% de ditt diferencial en el mome
ent de la conncessió
(*) Establertss mensualment per
p la Secretaria G
General del Treso
or i Política Financcer, en aplicació
del que estab
bleix l’art.48.bis 3 del Text Refós dde la Llei d'Hisend
des Locals, aprovat per R.D. Legisllatiu 17/2015

Revisió Trimestral
Termini màxim
m
incloe
ent la carènc ia: 10 anys
Termini de
d carència màxima:
m
1 anny
Sense com
missions
Que per tal de donar compliment docum
mental a totss els tràmits necessaris pper a la concessió
de la subvenció del
d tipus d'intterès i l'asso liment del préstec adjunta la documeentació segü
üent:
a)

19, per cappítols i detaall d'inversio
ons 2019 i plantejament de
Pressupostt inicial 201
finançamen
nt de les inve
ersions.

b)

Romanent de Tresoreriia a 31/12/2 018

c)

Estat del deute a 31/12/2018 (ambb detall del curt
c i del llarrg termini peer entitat inccloent
vencimentss)

d)

Estat de treesoreria a 31
1/12/2018 (CCompte 571, si és 0 indicar‐ho)

e)

Creditors no
n pressuposstaris a 31/122/2018.

f)

Liquidació del pressupost d’ingresssos EXERCIC
CI CORRENT, per CAPÍTO
OLS i articles (amb
les column
nes de saldo
o pendent dde cobramen
nt a 1/01/20
018, recaptaació neta, i saldo
pendent dee cobramentt a 31/12/20 18).

g)

Liquidació del pressupo
ost de despeeses EXERCIC
CI CORRENT,, per CAPÍTO
OLS i articles (amb
les column
nes de saldo pendent dee pagament a 1/1/2018, pagaments realitzats, i saldo
pendent dee pagament a 31/12/20118).

h)

Liquidació del pressupo
ost d’ingresssos d’EXERCICIS TANCATS
S per CAPÍTO
OLS i articless (amb
columnes de
d saldo pen
ndent de cobbrament a 1//1/2018, reccaptació netaa, i saldo pendent
de cobrament a 31/12//2018).

i)

Liquidació del pressup
post de desppeses d’EXERCICIS TANC
CATS, per CA
APÍTOLS i articles
(amb colum
mnes de sald
do pendent dde pagamentt a 1/1/2018
8, pagamentss realitzats, i saldo
pendent dee pagament a 31/12/20118).

j)

Informe d´intervenció sobre
s
la liquiidació 2018.

k)

Informe d'iintervenció sobre
s
l'acom
mpliment de la
l LOEPSF 20
018.

l)

ons interventtor.
Estalvi net ajustat sego

m)

Certificat del
d Secretari//ària de l’acoord/s on es fan
f constar l’ÒRGAN i DA
ATA dels seggüents
extrems peer part del l’a
ajuntament o EMD:
ACIÓ del co
onveni tipuss de la sub
bvenció entrre Diputacióó de Barcellona i
1. APROVA
l’Ajuntaament o EMD
D.
2. APROVA
ACIÓ de la minuta
m
de prréstec tipus entre l’entitat bancàriaa i l’Ajuntam
ment o
EMD.
3. ACCEPTA
ACIÓ de la subvenció
s
quue concedeixi la Junta de
d Govern dde la Diputacció de
Barcelona.
4. ACCEPTA
ACIÓ del préstec que aprrovi l’entitat bancària en les condicioons del PCL vigent.
5. DETERM
MINACIÓ de la primera ddisposició de
el préstec (co
om a mínim ha de ser iggual a
l’importt de la subve
enció) i les seegüents.
En cas de lees EMD:
6. RATIFICA
ACIÓ per parrt de l’ajunta ment.

ud del
A méés, per tal de completarr la docume ntació per a l'estudi de l'expedientt de sol∙licitu
présttec per part de l'entitat financera, ss'accepta pe
er part de l'ajuntament el comprom
mís de
trameetre tots els documents i certificats nno inclosos aquí
a
i que es considerin nnecessaris pe
er a la
qualifficació, estud
di i concessió
ó del préstecc i la subvencció d'interessos del mateeix.
I es ffaculta al Seervei de Proggramació dee la Diputaciió de Barcelona per reaalitzar les gestions
davan
nt Banco Bilb
bao Vizcaya Argentaria,
A
SSA.
Per to
ot això,
SOL∙LLICITO
Que lla Diputació de Barcelon
na efectuï toots els tràmitts, estudis i qualificacion
q
s necessaris per a
l'asso
oliment del préstec i la
a corresponnent subvenció del tipu
us d’interès del mateixx, que
s'aplicaran a la finalitat esm
mentada i amb els termes reglam
mentats perr la Diputacció de
Barceelona i el co
orresponent contracte dde préstec que se signarà amb Ban co Bilbao Vizcaya
Argen
ntaria, SA.

EXCEL∙LENTÍSSIM
M SENYOR PR
RESIDENT DEE LA DIPUTACIÓ DE BARC
CELONA

