SESSIÓ DE PLE EXTRAORIDNARI URGENT. 7 DE JULIOL DE 2010
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.
Degut a que ha estat impossible convocar amb l'antelació de dos dies hàbils es demana aprovar
aquest Ple per l'urgència de poder renovar una pòlissa per poder fer front a les despesses.
Totes les forces de l'oposició entenen l'urgència.
Passat a a votació s'aprova per unanimitat.
2. RENOVACIÓ POLISSA AMB CAIXA XATALUNYA PER UN IMPORT DE 400.000€.
La junta de govern explica que com a motiu del venciment de la pòlissa que ja tenien amb Caixa
Catalunya i donades les dificultats de tresoreria que té l'Ajuntament i vist que no acaben de tancarse els crèdits del Pla de Sanejament amb les diverses caixes i bancs, es veuen amb la necessitat
de renovar la pòlissa. Aquesta serà per un import de 400.000€ amb un interès nominal de 4.60%
amb periodicitat trimestral, amb una comissió d'obertura del 0,30%, amb una comissió de no disponibilitat de 0,25% i amb data de venciment de 08-02-2011.
ERC entén la urgència, està a favor d'aquesta renovació ja que sinó es fa ara serà més problemàtic renovar-la més endavant. Malgrat tot veiem que la pòlissa no es pot renovar per 400.000€ ja
que com diu l'informe d'intervenció aquesta quantitat supera el límit del 30%, per tant caldria rebai xar la quantia a sol·licitar per renovar la pòlissa.
Després d'una sèrie de consideracions es fixa l'import de renovació en 392.000€
El PSC un cop fets aquest aclariments hi està d'acord.
VdC-CUP està d'acord amb l'urgència i l'entén però no comparteix el fet de sol·licitar una pòlissa
per no haver estat capaços de tancar els crèdits del Pla de Sanejament,per aquest motiu s'abstindran.
Passat a votació s'aprova amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC i l'abstenció de VdC-CUP.
Un cop aprovat aquest punt es dona per finalitzat el Ple extraordinari urgent.

