
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 

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

CELEBRADA EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2012 

 

 

MEMBRES ASSISTENTS 

 

Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

3r. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

Sr. Joan Grau i Comas 

Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Sr. Ivan Garcia Fernàndez 

Regidor 

Regidor 

Regidora 

Sr. Jordi Barcons jimenez 

Sr. Ernest Sánchez Molina 

Sra. Goretti Vila Fàbregas 

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 

  

Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 10 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 el següent: 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 1.- Concertació d’una operació de tresoreria. 

2.-  Aprovació del Projecte de nova línia elèctrica aèria  a 25 kV d’interconnexió entre les línies de Fals i 

Molí de Boixeda 

 

El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor senyor  Eloi Hernàndez. 

 

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

 

1.-  CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA. 

 

Vista la proposta d’acord, informada per secretaria-intervenció, que l’Alcaldia ha emès en data 27 de 

novembre de 2012 , i que es transcriu a continuació: 

 

“Vista l’operació de  crèdit a curt termini  que aquest Ajuntament té concertada amb l’entitat bancària  de 

Caixa Penedès per un import de 345.000 €(TRES-CENTS QUARANTA CINC MIL EUROS), 

 

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, de data 20 de desembre de 2012, que conclou  informar 

favorablement   la concertació d’una nova operació de crèdit a curt termini per  un import de 300.000,00€ 

(TRES-CENTS MIL EUROS),  



 

Vist que s’han demanat ofertes a les següents entitats de crèdit: 

 

o Caixa Penedès 

o Catalunya Caixa 

 

Vist que consta a l’expedient que estat  presentada  una oferta per Caixa Penedès, 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Aprovar la renovació   de la operació de crèdit  en la modalitat de préstec a curt termini, amb 

Caixa Penedès, per un import de 300.000,00€(TRES-CENTS MIL EUROS),   d’acord amb les següents 

condicions: 

• Interès nominal anual :8,25% 

• Liquidació trimestral  

• Comissió de disponibilitat 0,75% trimestral 

• Comissió per reclamació  d’excedits: 0,00%  

• Comissió d’obertura 1,00% 

• Interessos excedits de demora 29,00% nominal anual 

 

SEGON.- Comunicar l’operació anterior a la Direcció General de Política Financera del Departament 

d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya”. 

 

S’ACORDA: 

 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del 

present acord. 

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 

INTERVENCIONS.-  

El Sr. Sànchez pregunta per les negociacions que s’han dut a terme amb altres entitats. 

 

La Sra. Baraldés diu que només ha presentat oferta Caixa Penedès. 

 

El Sr. Sánchez recorda que a l’hora de posar al cobrament les quotes es van presentar alternatives, com 

ara negociar amb entitats bancàries per facilitar crèdit als contribuents, per tal de no traslladar el càrrec 

del deute dels veïns a l’Ajuntament i evitar que els veïns de Canet haguessin de pagar el deute dues 

vegades com ara succeeix.  

 

2.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA  A 25 KV D’INTERCONNEXIÓ 

ENTRE LES LÍNIES DE FALS I MOLÍ DE BOIXEDA. 

 

El Sr. Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia per no estar completada la tramitació necessària per a 

procedir a l’aprovació prèvia del projecte. 

 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 10,26 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      La Secretària,  

l’Alcalde  

 

 

 

 

 

Jaume Serarols i Beltran                                                                    Rosa Vilà i Pallerola 

 

 

 

 

 

 


