
 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

DATA 22  DE DESEMBRE DE 2011 

 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  Sr. Jaume Serarols i Beltran 

1er. Tinent d’Alcalde Sr. Joan Grau i Comas 

2n. Tinent d’Alcalde Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Regidor CIU Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor ERC Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Regidora ERC Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora PSC Sra. Montserrat Barea Prados 

Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà i Pallerola 

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 hores de la data assenyalada es 

reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 

presidència de l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 

sessió extraordinària  amb caràcter d’urgència amb el següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació dels préstecs de Caixa de Crèdit i Programa de Crèdit Local de la Diputació de 

Barcelona. 

 

Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 

 

1.- APROVACIÓ DELS PRÉSTECS DE CAIXA DE CRÈDIT I PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

1.1.- Vist  que l’Alcaldia, per decret de data 13 de desembre de 2011, ha resolt el següent en 

relació a la petició d’un crèdit de 150.000 euros a la Caixa de Crèdit de la Diputació de 

Barcelona: 
 

“Atès que  el Ple de  l’Ajuntament, en data 26 d’octubre de 2011, va acordar sol�licitar un préstec 
a Caixa Crèdit de  la Diputació de Barcelona per finançament d’inversions realitzades, per un 
import total de 150.000,00€.i es va facultar a l’alcalde per a la seva formalització. 

 
Atès que  les condicions dels préstecs  de  la Caixa de Crèdit  de la Diputació de Barcelona per 
al 2011  són les següents: 

 



• Tipus d’interès:0% 
• Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
• Sense comissions; 

 
Atès que s’ha tramitat la petició  i  és requereix l’acceptació  per part  de l’Ajuntament del préstec 
corresponent, 
 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Acceptar el préstec amb Caixa Crèdit  de la Diputació de Barcelona que es detalla a 
continuació condicionat a l’aprovació per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, 
a  celebrar el dia 22 de desembre de 2011: 

 
• Actuació: obres finalitzades 1 
• Import del crèdit: 150.000,00€ 
• Tipus d’interès: 0% 
• Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
• Sense comissions. 

 
SEGON.- Aprovar el text de conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona per a la 
formalització del crèdit referenciat. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’acord a l’Àrea de Govern Local de la Diputació de 
Barcelona. 

 
QUART- Comunicar l’operació de préstec al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya “. 

 
S’ACORDA: 

 

Únic.- Ratificar, en tots els seus termes, el decret  de l’alcaldia transcrit en la part expositiva del 

present acord. 

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 

1.2.- Vist  que l’Alcaldia, per decret de data 12 de desembre de 2011, ha resolt el següent en 
relació a la petició d’un crèdit de 106.805 euros al Programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona: 

 
“Atès que  el Ple de  l’Ajuntament, en data 26 d’octubre de 2011, va acordar sol�licitar un préstec 
al Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per finançament d’inversions 
realitzades, 

 
Vist que per Decret de l’alcaldia de data 24 de novembre de 2011 es va disposar la petició de 
crèdit per un import de 106.805,00€ . 
 
Atès que el Programa de crèdit Local ha previst que per al 2011 les condicions dels préstecs són 
les següents: 
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Tipus d’interès: Euribor  a 3 mesos + 3,00% 
Revisió trimestral 
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
Sense comissions; 

 
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per subsidiar el tipus 
d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de 
l’Ajuntament del préstec corresponent, 

 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Aprovar el préstec amb Catalunya Banc,SA, condicionat a l’aprovació per la Junta de 
Govern Local de la Diputació de Barcelona, a través del PCL, per un import de 106.805,00euros 
per al finançament  de les inversions detallades en la  memòria que s’adjunta a l’expedient 
d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor a 3 mesos + 3,00% 
Revisió trimestral 
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
Sense comissions. 

 
SEGON.- Acceptar  el text de  la minuta de préstec que s’adjunta com annex número 1.. 

 
TERCER.- Acceptar la subvenció que se’n derivi de l’aprovació  per la Junta de Govern Local de 
la Diputació de Barcelona a celebrar el dia 22 de desembre de 2011 d’import 17.365, 65euros, 
amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol�licitat. 

 
QUART.- Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Fonollosa, regulador del subsidi del préstec sol�licitat a Catalunya Banc, S.A. amb càrrec al 
Programa de crèdit local, que s’adjunta com annex 2 

 
CINQUÈ.- La primera disposició del préstec serà  de 106.805,00€. 

 
SISÈ.- Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així com una còpia 
diligenciada del text  regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec al Servei de 
Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 

 
SETÈ.- Comunicar l’operació de préstec al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya “. 

 
 

S’ACORDA: 

 

Únic.- Ratificar, en tots els seus termes, el decret  de l’alcaldia transcrit en la part expositiva del 

present acord. 

 



VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,15 hores i per que 

quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la 

Secretària, CERTIFICO.  

 

Vist-i-plau  

L’Alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Serarols Beltran 


