D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta
de Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits publicats a http://www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2016000026
Extraordinària
12 de desembre de 2016
15:30
15:40

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Elisabeth Oliveras i Jorba
Marta Baldrich Caselles
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernandez Lugo

JUNTS-AM
ICV
JUNTS-AM
JUNTS-AM

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Maria Domingo Soler

JUNTS-AM

PRESIDENTA
Elisabeth Oliveras i Jorba.
SECRETARIA
Helena Muñoz Amorós.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per valor
de 17.586,05 Euros per subsidiar el cost de finançament de l'operació de
préstec formalitzada amb el Banc Sabadell, i del redactat del conveni que regula
el Programa de Crèdit Local.
ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat en data divuit de setembre de 2016 adherir-se al
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, per formalitzar una operació de
préstec per inversions de 276.000 Euros, previstes en el pressupost per l’exercici 2016.
Atès que l’Adhesió a aquest programa té per objecte el dona accés als Ajuntaments de la
Província de Barcelona a unes millors condicions financeres i, alhora, subvencionar la
càrrega financera de les operacions gestionades, es requereix, per part de l’Ajuntament,
l’acceptació del redactat del conveni regulador i de la subvenció atorgada.
Vist que en data 24 de novembre la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
aprovat l’atorgament d’una subvenció, dins del esmentat programa d’ajuts, per un valor
de 17.586,05 Euros.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer .- Acceptar el text del conveni tipus a subscriure entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a
Banc Sabadell amb càrrec al Programa de crèdit local i que literalment es transcriu.
CONVENI-TIPUS REGULADOR DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES AMB CÀRREC AL PROGRAMA
DE CRÈDIT LOCAL DESTINADES A SUBSIDIAR EL TIPUS D'INTERÈS DELS PRÉSTECS CONTRACTATS
PELS AJUNTAMENTS I EMD DE LA PROVÍNCIA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIÓ EN OBRES I
SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per l'Excm. Sr/a._______,president/a de la Diputació de Barcelona,
domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, assistit per el/la secretàri/a general
Sr/a._________.
L'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de_______, representat per l'Il•lm/a. Sr/a._________,
domiciliat a________, assistit/da pel secretàri/a de la Corporació Sr/a_________.
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se.
MANIFESTEN
Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de ___________ va prendre l'acord d'atorgar
a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de __________ una subvenció d'import __________ euros
per subsidiar el tipus d'interès del préstec de __________ euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat
per aquesta Corporació i __________ mitjançant conveni, en data __________.
Que l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de _________, mitjançant resolució de ______ de data
________ va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.
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A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d'interès del préstec esmentat, ambdues parts, en nom i representació
de les corporacions respectives, acorden les següents:
ESTIPULACIONS
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l'Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada de ________, i
amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ________euros per subsidiar el tipus d’interès del
préstec d’import ________ euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest capital té el seu
origen en la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit Local que el/la _________ té concertada amb la
Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data ____________.
SEGONA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en
dóna conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen.
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import íntegre, a la reducció del
principal del préstec concedit per _________que s’esmenta a la primera estipulació.
QUARTA. L’Ajuntament/Entitat Municipal Descentralitzada beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als
trenta dies hàbils de la signatura del present conveni.
CINQUENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment de les obligacions i els
compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus
d’interès del préstec i del propi préstec al finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop
hagin estat degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament/Entitat Municipal
Descentralitzada, podrà rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivitat
de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès del préstec concedida.
SISENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen les “Normes reguladores del
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona”aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de
data de 22 de desembre de 2011 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012.
SETENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest conveni, com també la de
resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per triplicat i a un sol efecte, en
el lloc i data indicats.

Segon.- Acceptar la subvenció que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha
atorgat a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per valor de 17.586,05 Euros.
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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