Acta de la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Teatre Municipal
d’Artà de 13 de novembre de 2013, a les 17’30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament
d’Artà
Hi assisteixen:
No hi assisteixen
Jaume Alzamora (president )
Joan LLiteras
Jaume Ginard
Magdalena Maria Fernández
Onofre Serra
Paula Ginard
Maria Antònia Sureda
Bartomeu Gili (vice-president)
Guillem Caldentey
Maria Bel Sanxo (secretària)
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de dia 6 de novembre
2. Estudi i aprovació de les propostes de pòlissa de crèdit presentades per les diferents
entitats bancàries
Desenvolupament de la sessió
1.Lectura i aprovació de l’acta de dia 6 de novembre de 2013
Es llegeix l’acta de la sessió ordinària de dia 6 de novembre, la qual s’aprova per
unanimitat després de fer les rectificacions següents: a la pàgina 3, on diu la senyora
Fernández ha de dir la senyora Maria. A la mateixa pàgina a la intervenció de la senyora
Ginard s’ha d’afegir “però això no implica que nosaltres votem a favor de la proposta”.
2. Estudi i aprovació de les propostes de pòlissa de crèdit presentades per les
diferents entitats bancàries
El senyor Gili explica la proposta de sa Nostra i comenta que aquesta entitat ha proposat
fer un crèdit ICO i ell creu més convenient signar una pòlissa de crèdit.
Vistes les propostes de sa Nostra, la Caixa i Cajamar, ell creu que la millor és la de la
Caixa perquè la diferència és molt grossa tant de condicions com de producte. A més és
la única que ja té una pre aprovació i amb molts pocs dies estaria aprovada.
La senyora Ginard diu que no hi ha molt a comentar. Ells també pensen que la millor
opció és la de la Caixa. Comenta que a ells els hagués agradat que hagués estat avalada
per un informe de l’interventor de l’Ajuntament.
En Tolo Gili diu que l’interventor n’està assabentat i que l’aval per a poder concertar la
pòlissa anirà a la propera Junta de Govern.
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La gerent i el senyor Gili creuen que està bé que consti amb acta que el crèdit de 40.000
euros que la Fundació havia aprovat fer l’any 2011, finalment no es va signar perquè en
aquells moments l’Ajuntament no el va poder avalar.
El senyor Ginard demana a Tolo Gili que torni explicar les diferències entre la proposta
de la Caixa i la de sa Nostra.
En Tolo Gili contesta que la pòlissa només paga interessos si s’utilitza i sa nostra
proposa un crèdit i ell pensa que el producte no és l’adequat quan es parla de liquiditat.
En Guillem Caldentey diu que no té res a dir.
Es passa a votació i s’acorda aprovar la proposta de la Caixa per cinc vots a favor dels
senyors Gili, Serra, Alzamora i les senyores Ginard i Sureda i dues abstencions, les del
senyor Ginard i el senyor Caldentey. Vots en contra, cap.
Acords
1. Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de dia 6 de novembre de 2013.
2. Aprovar la signatura d’una pòlissa de crèdit per valor de 80.000 euros amb la Caixa.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària
Maria Isabel Sancho

2

El president
Jaume Alzamora Riera

