
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
( B A L E A R S )

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT
PLE CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNY DE 2015.
ACTA 07/15.

A Montuïri, essent el vint-i-tres de juny de dos mil quinze, essent les 20:00
hores, es reuneix a la Casa de la Vila l’Ajuntament ple, en primera convocatòria, a
l'objecte de celebrar sessió extraordinària, sota la presidència del Sr. Batle D. Joan
Verger Rosiñol, assistit pels Srs. regidors Biel Pocoví Ferrando, María Francisca Pocoví
Melia, María Teresa Martinez Marcus i Octavi Rechach Bauzà pel grup municipal MES
PER MONTUIRI; Jaume Bauçà Mayol, María Elena Jaume Sastre, Gabriel Nicolau
Sastre, Catalina María Ribas Nicolau i joan a. Ramonell Miralles pel grup municipal
P.P, Guillem Mas Miralles pel grup municipal del PSIB-PSOE.

Excusa la seva absència :

Actua de Secretari el que ho es de la Corporació, Sr. José Ramón Sicre Vidal.

Declarat l’acte obert pel Sr. Batle i comprovat pel  Secretari el quòrum
d’assistència necessària perquè pugui ser iniciada, es passa a debatre el primer punt de
l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.-

Conformement amb el disposat a  l’article 91 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), el Sr. Batle (PP) inicia la
sessió demanant si qualque membre dels assistents ha de fer cap observació a l’acta de
la sessió anterior de març, aprovant-se  per unanimitat.

2.-PERIODICIDAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE
L’AJUNTAMENT PLE.-

Conforme amb el disposat a l'art. 80.1 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), l'Ajuntament ple ha de
celebrar sessió ordinària com a mínim una vegada cada dos mesos en ajuntaments de
menys de 5.000 habitants i amb Junta de govern local.

I d'acord amb el disposat a l'art. 38.a) del ROF, l'Ajuntament ple ha de
determinar la periodicitat de les seves sessions.

Per tot això l’ajuntament en ple adopta per unanimitat el següent acord :
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Aprovar el règim de sessions ordinàries de l'Ajuntament ple en la forma següent:

1.- Una sessió cada dos mesos, a celebrar el primer dijous del mesos par si no és
festiu. Si fos festiu, es celebraria el dia hàbil immediat següent.

2.- Les sessions es celebraran normalment a les 21 hores en horari d’estiu i a les
20:00 en horari d’hivern. Aquest horari es podrà modificar en els casos de sessions
extraordinàries.

3. CREACIÓ, SI PERTOCA, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
PERIODICITAT DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES.-

L'article 20 de la LRBRL i els arts. 22 i 23 LMRLIB assenyalen que les òrgans
necessaris de tot ajuntament són el Batle, els Tinents de batle i el Ple; i que la Junta de
govern local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells que
així ho acordi el ple de l'ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un
acord independent.

La Junta  de govern local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica
de règim local, és presidida pel Batle i formada per un nombre de regidors no superior
al terç del nombre legal d'aquests, designats i cessats lliurament pel Batle, que n'ha de
retre compte al ple.

Les funcions que li atribueix l'article 23.2.a LRBRL són:
- L'assistència al Batle en l'exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que el Batle o altre òrgan municipal li delegui o les que li

atribueixin les lleis.

Per tant, pot actuar com a òrgan d'assistència i assessorament al Batle, sense
competències pròpies; o com a òrgan resolutiu si el Batle o el Ple li deleguen algunes o
totes les atribucions que per llei poden delegar.

En base a l’exposat es sotmet a votació l’assumpte, sent aprovat per unanimitat
el següent ACORD :

Primer. Crear la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Montuïri per assistir
el Batle en l'exercici de les seves atribucions i assumir les delegacions que el Batle o
altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. Estarà integrada pel Batle i un
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, és
a dir 3 membres,  nomenats i separats lliurament pel Batle que n'haurà de donar compte
al Ple.
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Segon. Que la Junta de govern local es reuneixi amb caràcter ordinari amb una
periodicitat mínima quinzenal  el dia i hora que determini el batle prèvia deliberació en
la sessió constitutiva de la Junta de govern local.

4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMÀTIVES.-

L'art. 38.b) ROF preveu que dins el trenta dies següents a la sessió plenària
constitutiva, el Batle reunirà l'Ajuntament ple amb l'objecte de resoldre, entre altres
punts, el referent a la creació i composició de les comissions informatives permanents.

L'art. 24.1 LMRLIB indica que les comissions informatives i de control existiran
en els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què es constitueixi una Junta
de govern local o en els que així s'acordi pel ple de la corporació municipal; i que haurà
les que acordi el ple o el reglament orgànic, integrades per representants de tots els
grups polítics en proporció al nombre de membres de cada grup, amb la finalitat de
facilitar la gestió municipal.

L'art. 125 ROF estableix que dins l'acord de creació es determinarà la
composició concreta de les esmentades comissions, indicant les regles a què s'ha de
subjectar l'esmentada composició.

Donat que en aquest ajuntament s’ha constituït Junta de Govern, es `proposa a
l’ajuntament en ple l’adopció del següent acord :

Primer. Crear 2  Comissions informatives permanents, amb la següent
denominació:

- Comissió informativa permanent general
- Comissió especial de comptes.

Segon.  Aprovar la composició de les Comissions informatives permanents, en base
a les propostes d'adscripció concretes formulades pels respectius portaveus dels partits
polítics en la forma següent:

Comissió informativa permanent general :
- President.
- Vocals: 1 membres del Partit MES, Biel Pocovi Ferrando; 2 del Partit P.P Jaume

Bauçà Mayol i Catalina Maria Ribas Nicolau i 1 del Partit PSOE Guillem Mas
Miralles.

- Secretari: el de la Corporació.
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Comissió Especial de Comptes :
- President
- Vocals : 1 membre del partit MES María Teresa Martinez Marcus, 2 membres del

partit P.P Jaume Bauçà Mayol i Catalina María Ribas Nicolau i 1 membre del partit
PSOE Guillem Mas Miralles.

Tercer. La presidència originària de les comissions correspon al Batle que podrà
delegar en qualsevol membre de les comissions.

Quart. La periodicitat ordinària de les comissions informatives, tenint en compte el
previst a l'art. 89 LMRLIB, i d’acord amb els assumptes que hagi de tractar, de una
setmana abans del ple ordinari i dels extraordinaris si es possible.

Cinquè.  Les comissions informatives permanents extraordinàries es convocaran
sempre que siguin necessàries per al bon funcionament de l'ajuntament.

Sisè. Els dictàmens seran aprovats per majoria simple en vot de qualitat del
President.

5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS
ÒRGANS COL.LEGIATS .-

D'acord amb l'art. 38.c) ROF és competència del Ple el nomenament dels
representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats, per la qual cosa, es pren per
majoria absoluta legal ( 6 vots a favor dels grups MES i PSOE i 5 abstencions del grup
P.P) el següent acord :

Primer. Aprovar els representants que a continuació es relacionen:

- Representant davant el Consorci Local d’informática : Dª. María Teresa Martinez
Marcus.

- Representant davant El Consell Escolar : Dª. María Francisca Pocovi Melia.
- Representant davant el Corsoci d’aigües : D. Biel Pocoví Ferrando.

Segon. Donar trasllat dels acords adoptats a les entitats esmentades als efectes
oportuns.

6. DESIGNACIÓ DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ .-

Pel Sr. Secretari s’explica la normativa aplicable i es procedís a la lectura de la
proposta de la batlia.
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Encara que no ho preveu l'art. 38 ROF, un dels acords que convé adoptar en la
primera sessió del ple posterior a la seva constitució, és el nomenament de Tresorer, en
el supòsit regulat a l'art. 92.4 LRBRL en relació a l'art. 2 del RD 1732/94 de 29 juliol,
sobre provisió de llocs de feina d'habilitació nacional, pel qual la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda
als membres de la Corporació o a funcionaris sense habilitació nacional, en aquells
supòsits excepcionals determinats per la legislació estatal.

Aquest nomenament, de conformitat amb l'art. 164.2 TRRL, comportarà
l'obligació de constituir fiança. Amb aquesta obligació, la llei pretén garantir la
responsabilitat dels tresorers en cas de faltar fons i valors que tingués confiats. No
obstant, l'Ordre de 16 de juliol de 1963 sobre el règim de dipositaries que no pertanyin
al Cos Nacional, en la Instrucció octava punt primer, preveu la possibilitat que la
corporació municipal que decideixi encomanar les funcions de tresoreria a un dels seus
membres electes pugui rellevar-lo de l'obligació de constituir fiança i acordar
expressament que la resta de membres electes siguin responsables solidàriament del
resultat de la gestió.

En base a l’exposat es pren per majoria absoluta legal ( 6 vots a favor dels grups
MES i PSOE i 5 abstencions del grup P.P) el següent acord :

Primer. Designar la Sra. María Teresa Martinez Marcus,  per al càrrec de
Tresorer Municipal.

Segon. Així mateix i amb l'objectiu d'alliberar el tresorer de l'obligació de
constituir fiança, s'acorda respondre solidàriament del resultat de la gestió de tresoreria.

Tercer. - Que l'Ajuntament ple subscrigui una pòlissa d'assegurança de crèdit o
caució que respongui de les possibles pèrdues en la Tresoreria per la conducta culpable
o negligent que pugui tenir el tresorer-regidor.

7.- COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE LA BATLIA REFERENTS
A :
- NOMENAMENTS DE TINENTS DE BATLE
- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
- DELEGACIÓ DE COMPETENCIES DE LA BATLIA

Per part del Sr. Batle es lletges el decret dictat per la Batlia de data 18 de juny de
2015 i que es transcriu a continuació :
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D’acord amb l’establert a l’article 46 i s.s del ROF, correspon a la Batlia el
nomenament dels tinents de Batle dins la seva competència per l’organització
municipal.

En l'organització municipal dissenyada per la Batlia s'estableix la definició de 5
grans àrees d'actuació de les quals seran responsables distints membres del consistori.

Tenint en compte aquest esquema i sense perjudici d'un aprofundiment sobre el
nivell de delegació que pot desenvolupar-se, a la vista de l'estructura dissenyada i en
virtut de les atribucions que em confereix l'article 43.3 ROF, HE RESOLT :

Primer. Nomenar els tinents de Batle i realitzar a favor dels mateixos i dels
regidors que s'esmenten, les delegacions que així mateix es detallen, consistents en el
seguiment de l'actuació municipal en els àmbits següents:

1r. Tinent de Batle senyor Biel Pocoví Ferrando :  àrees de serveis d’Agricultura
i Medi Ambient i Serveis Socials i Salut.

2n. Tinent de Batle senyora María Teresa Martinez Marcus : àrees de
Enconomia i Hisenda, Turisme i Noves Tecnologies.

Regidora Senyora María Francisca Pocoví Melià: àrees d’Educació, Cultura,
Fires i Festes.

Regidor Senyor Octavi Rechach Bauza : àrees d’Esports i Juventud.

Les àrees de Urbanisme, Habitage i Participació Ciudatdana queden reservades
per la Batlia.

Segon. Nomenar membres de la Junta de Govern Municipal als 1er i 2on.
Tinents de Batlia Senyor Biel Pocoví Ferrando i Sra. María Teresa Martinez Marcus,
quedant integrada la mateixa pels indicats regidors i presidida per aquesta Batlia.

Tercer.- Realitzar a favor de la Junta de govern local les delegacions següents:

A) Tractament i resolució dels expedients de llicències urbanístiques i d’activitats.

B) Disposar despeses dins el límit de la seva competència i sempre que siguin
superiors als límits fixats a les bases d’execució del pressupost municipal com a
competència de la Batlia.
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C) Aprovació dels acords referents a la recaptació de tributs (comptabilització
d’altes, baixes de recaptació, tramitació de devolucions,...)

D) Contractació de les obres, serveis i subministres.

Quart .- . Les presents delegacions produeixen efecte des del dia següent al de la
data de la present resolució, sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB.

8. DELEGACIÓ DE COMPETENCIES DE L’AJUNTAMENT PLE A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL .-

Pel Sr. Batle es llegies la proposta corresponent a aquest punt.

En base a la mateixa es pren per unanimitat el següent acord :

En base a les facultats de delegació de competències atribuïdes per l'art. 22.4
LRBRL al Ple de la Corporació, i amb l'objecte d'agilitzar la gestió d'aquells assumptes
que constitueixen l'activitat ordinària de l'administració municipal, l’ajuntament en ple
adopta per unanimitat el següent acord :

Primer. Delegar a favor de la Junta de govern local les següents atribucions o
competències:

a) En matèria de béns:
- L’aprovació d’expedients individuals d’expropiació i fixació de justipreu.

b) En matèria de contractació:
- L'aprovació de projectes d'obres i serveis de qualsevol naturalesa de competència

plenària delegable.
- La interpretació de contractes i la resolució de les seves reclamacions.
- La resolució d'expedients de devolució de fiances i recepcions

c) En matèria de serveis:
- La resolució d'expedients d'atorgament de subvencions.

d) En matèria econòmica:
- Resolució d'expedients de petició d'indemnitzacions per responsabilitat patrimonial.

e) L’exercici d’accions administratives i judicials .

f) L’aprovació de convenis.
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Segon. Aquest acord plenari sortirà efectes des del dia següent al de la seva adopció,
sense perjudici de la seva publicació al BOIB.

9. FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS .-

Conforme a l’establert a la normativa aplicable i tenint en compte la informació
aportada pels Grups polítics amb representació a l’Ajuntament, es constitueixen els
següents grups polítics:

- Grup municipal Mes per Montuïri (MES) :  Integrat pels Regidors, D. Joan
Verger Rosiñol, D. Biel Pocoví ferrando, Dª. María francisca Pocoví melia, Dª.
María Teresa Martinez Marcus i D. Octavi Rechach Bauza.

- Portaveu D. Biel Pocoví Ferrando. Suplent : D. Joan Verger Rosiñol.

- Grup municipal Partido popular ( P.P ) :  Integrat pels Regidors, D. Jaume Bauçà
Mayol, Dª. María Elena Jaume Sastre, D. Gabriel Nicolau Sastre, Dª. Catalina
María Ribas Nicolau i D. Joan A. Ramonell Miralles.

- Portaveu D. Jaume Bauçà Mayol. Suplent : D. Joan A. Ramonell Miralles.

- Grup municipal PSIB-PSOE (PSOE) : Integrat pel Regidor D. Guillem Mas
Miralles.

- Portaveu D. Gullem Mas Miralles.

10.- ASSIGNACIÓ DE DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

Pel Sr. Batle es  llegeix la proposta corresponents al present punt explicant-la a
continuació.

Finalitzada la seva explicació, obri un torn de paraula, duent-se a terme les
següents intervencions :

El Sr. Jaume Bauçà ( P.P ) assenyala que li sembla molt bé la rebaixa de les
assignacions als grups polítics, però vol fer constar que en la proposta de la Batlia la
proporcionalitat de la representació dels gups polítics en el plenari no es manté, però
que això no serà obstacle perquè votin a favor.

El Sr. Guillem Mas, es manifesta a favor de la proposta.
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Conclòs el torn de paraula, la Corporació delibera i a continuació es passa a
votació aquest punt essent aprovat per unanimitat, amb el següent contingut :

Atès el disposat a l'art. 77.2 LMRLIB i l'art. 73.3 LRBRL segons el quals el Ple
podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un
component fix idèntic per a tots els grups, i un component variable en funció del
nombre de membres de cada grup. Aquesta dotació tindrà per finalitat sufragar el cost
de les activitats socials desenvolupades pels grups, així com els estudis, informes i
actuacions necessàries en relació als assumptes municipals, sense que es puguin dedicar
al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a l'adquisició de béns
que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

Tenint en compte la constitució dels grups polítics municipals efectuada com a
resultes de les darreres eleccions municipals, i en base a l'anterior normativa
relacionada,  l’ajuntament en ple adopta el següent acord :

Fixar una dotació econòmica mensual als grups polítics que es constitueixen en
aquesta nova Corporació municipal, que constarà dels següents components:

Un  component fix, idèntic per a tots els grups, consistent en la quantia de 125
€/grup.

Un component variable, en funció del nombre de membres de cada grup,
consistent en la quantia de 30 €/regidor.

Així l’assignació mensual de cada grup serà la següent :

Grup MES : 275,00 €
Grup P.P : 275,00 €
Grup PSOE : 155,00 €

11. RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.-

D'acord amb l'establert a l'art. 74 LMRLIB, art. 75.2 LRBRL i 13 ROF, els
membres de les corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i assistències
en les quanties i condicions que acordi el Ple de la corporació.

Les indemnitzacions les poden rebre tots els membres de la Corporació (inclòs
els que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial) per les despeses
ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectius i prèvia justificació
documental.
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Les assistències les podran rebre, per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de què formin part, els membres de la Corporació que no tinguin
dedicació exclusiva ni parcial, en la quantia que assenyali el Ple, tenint en compte les
peculiaritats de la gestió dels serveis públics prestats per l'Administració local.

En base a l’exposat i a la normativa referida, prèvia constància pel grup P.P de
que estan d’acord amb la proposta, però que a la passada legislatura aquest punt també
es va aprovar per unanimitat a proposta d’ ells, es pren per unanimitat dels presents
l’acord següent :

Establir el següent règim d'indemnitzacions i assistències:

INDEMNITZACIONS: Les indemnitzacions les poden rebre tots els membres
de la Corporació (inclòs els que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva o
parcial) per les despeses ocasionades en l'exercici del càrrec quan siguin efectius i
prèvia justificació documental, segons les normes administratives i les que aprovi el Ple.

ASSISTÈNCIES: Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions
percebran per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin
part, les següents quanties:

a) Sessions de Ple: 20,00 €/sessió.
b) Sessions de la Junta de Govern Local: 20,00 €/sessió.
c) Sessions de les Comissions Informatives: 20,00 €/sessió.

12. RELACIÓ DE CARRECS AMB DEDICACIONS EXCLUSIVES I
PARCIALS I QUANTIES CORRESPONENTS .-

Tant l'art. 75  LRBRL, com l'art. 74.2 i 74.3 LMRLIB i l'art. 13
ROF estableixen i regulen la dedicació exclusiva i parcial dels membres del Consistori.

Degut a l'augment progressiu de l'activitat municipal i amb l'objecte d'aconseguir
una major eficàcia en la gestió pública municipal, es considera que hi ha càrrecs que
s'han d'exercir amb dedicació, per la qual cosa es pren per unanimitat el següent
ACORD :

Primer. Aprovar els càrrecs de la Corporació que es podran dur a terme amb
dedicació exclusiva i parcial, que són els següents:

- Sr. Batle, D. Joan Verger Rosiñol : amb dedicació exclusiva.

Segon. Aprovar les quanties que percebrà segons aquesta responsabilitat:
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Sr. Batle: 2.726,20 €/mes per 14 mensualitats amb efectes de dia 23 de juny de
2015.

Tercer. Aprovar el règim de dedicació mínima necessària per a la percepció de
dites retribucions, d'acord amb l'establert a l'art. 74.3 LMRLIB, i que serà de 34 hores
setmanals.

Quart. El nomenament d'un membre de la corporació per a un dels indicats
càrrecs només suposarà l'aplicació de dedicació exclusiva o parcial si aquest membre ho
accepta. En aquest cas, aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la propera
sessió plenària ordinària.

Cinquè. Donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els membres de
la corporació que exerceixin tals càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial,
assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

13. SOL.LICITUD DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA
CONSELLERIA D’INTERIOR DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS, PER
LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL BATLE O REGIDOR  QUE EXERCEIXI
EL SEU CARREC AMB AQUEST RÈGIM DE DEDICACIÓ.-

El Decret del Govern de les Illes Balears de 8 d’agost de 2014, regulador del
sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors de
les Illes Balears, estableix la possibilitat de sol·licitar, el règim de compensació
econòmica per sufragar les despeses municipals de la dedicació exclusiva que s'acordi,
amb els requisits  establerts al Decret esmentat.

Els requisits per poder sol·licitar la compensació econòmica esmentada venen
establerts a l'art. 2 de dit Decret i es compleixen per aquesta Corporació, conforme
queda acreditat d'acord amb les explicacions del Sr. Secretari i en base a la
documentació que obra dins l'expedient d'aquest punt, per la qual cosa s’adopta per
unanimitat el següent acord :

Primer. Sol·licitar el règim de compensació econòmica per la dedicació
exclusiva del Sr. Batle a la Conselleria de Funció Pública del Govern de les Illes
Balears, conforme a l'establert en el Decret del Govern de les Illes Balears, regulador
del sistema de compensació econòmica destinat als ajuntaments i entitats locals menors
de les Illes Balears, dictat en desplegament de l'art. 74.1 LMRLIB.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació corresponent conforme
s'estableix a l'art. 4.3 del Decret esmentat.
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Segon. Remetre la sol·licitud i documentació complementària necessària a la
Conselleria de Funció Pública del Govern de les Illes Balears dins el termini establert a
l'art. 4.2.a) del Decret abans indicat, als efectes oportuns.

Tercer. Autoritzar a la Batlia per a la signatura de la documentació necessària
indicada a l'apartat anterior per poder donar compliment a aquest acord.

14. RATIFICACIÓ DECRETO DE LA BATLIA  DE 12.06.2015 .-

Pel Sr. Batle es dona compte del Decret amés amb data 13 de juny de 2015 que
es ratificat per unanimitat dels presents en la forma que es transcriu a continuació :

Vista la comunicació rebuda per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, pel qual se'ns informa de l'aprovació per part del FFEELL del préstec per a
aquest ajuntament a l'empara del que es disposa al Reial decret Llei 17/2014,de 26 de
Desembre de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats
locals.

Vist que l'entitat bancària assignada pel Ministeri és el Banc Popular.

Vist l'acord plenari de data 24 de Març de 2015, pel qual s'aprovava l'adhesió al
citat fons i en conseqüència la concertació d'una operació de crèdit per cobrir les actuals
necessitats financeres.

Vist que la notificació s'ha rebut el dia 11 a les 20:00 hores, i que a la mateixa
s'estableix que l'operació ha de signar-se entre els dies 11 i 15 de juny, al que cal afegir
que el dia 13 de juny es constitueixen les noves corporacions locals, la qual cosa fa del
tot impossible la convocatòria d'un plenari als efectes aprovar l'operació financera, i
tenint en compte que en l'acord plenari de 24 de Març passat en aprovar-se l'adhesió al
fons i la modificació del pla d'ajust de l'ajuntament comportava la concertació d'una
operació de crèdit que financés les necessitats de *tresoreria existents.

Vist que no és possible el retard de l'operació i que la no subscripció de la
mateixa sollevaria un gran perjudici per a l'ajuntament, és pel que es dicta el present
Decret basat en la urgència del cas sobre la base dels exposats anteriors.

Per tot l’exposat i d’acord amb les atribucions que em dona l’article 21 de la Llei
Reguladora del Regim Local i els articles 50 a 53 del Text Refús de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i al Real Decret 5/2009, HE RESOLT :

Primer. Iniciar la tramitació per a la concertació d’una operació de crèdit amb el
Banco Popular amb les següents característiques  :
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Capital : Fins a 342.425,71 €

Duració : 10 anys sent dos de carència del principal.

Segon. Remetre al Banco Popular aquesta Resolució així com la documentació
assenyalada en l'escrit remès pel Ministeri.

Tercer. Autoritzar a la Batlia per a la signatura de la documentació corresponent,
per a formalitzar dita operació.

Quart.- D’aquest Decret es donarà compte a l’ajuntament en ple a la primera
sessió que celebri per la seva ratificació.

I no havent altres temes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:23 hores del dia
abans assenyalat,  de lo que jo com a Secretari extenc la present acta i donc fe.

EL BATLE-PRESIDENT,                         EL SECRETÀRI-INTERVENTOR

Joan Verger Rosiñol José Ramón Sicre Vidal


