
ESTATUTS DE L'AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS D’ESCORCA I COSTITX
PEL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE LA SECRETARIA –

INTERVENCIÓ.

ARTICLE 1 .- OBJECTE, Els Ajuntaments d’Escorca i Costitx es constitueixen en
agrupació voluntària de municipis pel sosteniment en comú del lloc de la Secretaria
-  Intervenció,  i  es  regiran  pels  presents  Estatuts  i  per  les  disposicions  legals
aplicables.

ARTICLE 2.- SEU. La seu de l'Agrupació estarà a la Casa Consistorial d’Escorca,
municipi que esdevindrà capitalitat de l’agrupació.

ARTICLE 3.- ÒRGANS DE GOVERN.

l. Els òrgans de govern de l'Agrupació són:

- La Junta de Govern.
- El President.
- El Vicepresident.

2. Les competències i atribucions de la Junta de Govern, President i Vicepresident
se circumscriuen estrictament a fi de l'Agrupació, sent el seu règim de funcionament
i atribucions el que la normativa de règim local estableix per al Ple, Batle i Tinent de
Batle, respectivament.

3.  La Junta de Govern estarà formada pels  Batles dels  municipis  agrupats i  un
Regidor  de  cadascun  dels  municipis  agrupats  triat  pel  Ple  municipal.  

4. La Presidència l'ostentarà qui ocupi la Batlia de l'Ajuntament d’Escorca.

5. La Vicepresidència l'ostentarà el Batle que no li correspongui la Presidència.

6. El Secretari de la Junta de Govern ho serà el de l'Agrupació.

7. El possible acord d'incoació d'expedient disciplinari al funcionari que exerceixi el
lloc agrupat de la Secretaria - Intervenció i qualsevol acord disciplinari sancionador,
haurà de ser adoptat per la Junta de Govern i ratificat pels Plens dels respectius
Ajuntaments.

ARTICLE 4.- SISTEMA RETRIBUTIU. Les retribucions  bàsiques de la Secretaria-
Intervenció seran les establertes amb caràcter general per la legislació vigent. La
resta de retribucions seran les que assenyali la Junta de Govern de l’agrupació.
Totes les despeses retribucions i despeses que correspongui pagar als respectius
Ajuntaments  s’han  de  consignar  en  els  seus  pressuposts  i  s’han  de  pagar
directament  pels Ajuntaments al funcionari que ocupi el lloc de feina agrupat.

Davant l’advinentesa que  l’ajuntament d’Escorca disposa de Secretari Interventor,
funcionari  d’habilitació  nacional,  en  plaça  en  propietat,  una  vegada  constituïda
l’agrupació dels municipis d’Escorca i Costitx,  les retribucions actualment vigents
pel funcionari en qüestió, seran les que serviran de base pel repartiment econòmic
entre els dos ajuntaments.

ARTICLE  5._  APORTACIÓ  DE  CADA  MUNICIPI.  Les  retribucions  que
corresponguin al lloc de la Secretaria - Intervenció, les cotitzacions a la seguretat
social i si escau, els altres despeses derivades del funcionament de l'Agrupació, es



distribuiran entre els municipis agrupats en la proporció següent: 50 % Ajuntament
d’Escorca i 50 % Ajuntament de Costitx. 

ARTICLE 6.- JORNADA DE TREBALL. El Secretari-Interventor realitzarà la jornada
de treball segons acord de la Junta de Govern en funció de l'aportació econòmica
de  cada  municipi,  sense  perjudici  de  les  alteracions  que  excepcionalment
procedeixin per raó d'assumptes de manifesta urgència, corresponent actualment a
l'Ajuntament  d’Escorca:  2  dies  setmanals  i  a  l'Ajuntament  de  Costitx:  2  dies
setmanals  i  el  dia  que  queda  sense  designació  serà  emprat  per  gestions
institucionals;  desenvolupament  de  la  Secretaria  de  la  Mancomunitat  de
Tramuntana i dedicació especial per raons concretes als ajuntaments agrupats. 

ARTICLE  7.- PROVISIÓ DEL LLOC.

1.  Si  en  el  moment  de  l'aprovació  de  l'expedient  de  constitució  de  l'agrupació
intermunicipal pel Consell de Mallorca estigués cobert amb caràcter definitiu per un
sol  dels  Ajuntaments,  el  nomenament  per  a  la  provisió  del  lloc  resultant  de
l'agrupació  recauria  en  el  funcionari  que  exercís  aquest  lloc  amb  nomenament
definitiu. 

ARTICLE 8.-  DURADA.  L'agrupació  es  constitueix  per  temps  indefinit  i  la  seva
dissolució, així com la modificació d'Estatuts requeriran els mateixos tràmits que per
a la seva constitució, i entrarà en vigor una vegada que sigui aprovada per l'òrgan
competent”.


