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

 DECRET DE LA BATLIA

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  :

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.
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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.

Ho mana i signa el Sr. Batle D.Jaume Bauza Mayol, a Montuïri a dotze de juny
de dos mil quinze.

Prec Raó
El secretari
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