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A Bellaterra, sent les vint  hores del dia 30 de novembre de 2020, es reuneixen 

en la Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària extraordinària urgent 

per tractar els assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a 

continuació es relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MARIA JESÚS CORNELLANA PUIGARNAU (GpB) 

MARIA DEL REMEI BARCELÓ ROCASALBAS (GpB) 

GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

RAMON SANS FOLCH (GpB) 

JOAQUIM OLTRA PUIGDOMENECH  (Esquerra Republicana de Catalunya- 

Acord Municipal) 

LAURA BATALLA AYMAMÍ (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergents) 

 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

extraordinària urgent en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar 

dona fe la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

 

1.- Declaració de la urgència de la present sessió extraordinària (article 79 

del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals)  

Atès el contingut de l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals, que diu expressament: 

“Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o 

Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar 

la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días exigida por la Ley 

7/1985, de 2 de abril. 
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En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el 

pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el 

Pleno, se levantará acto seguido la sesión.” 

El President sol·licita a la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra que es voti 

vers la urgència de dur a terme aquest Plenari. 

Votació.-S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

vots en contra de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot 

a favor de Convergent’s. 

 

2.- Aprovació de la concertació de la línia de crèdit 2020-2021  

Atès que el President de l’EMD de Bellaterra va sol·licitar en data 3 de 

setembre la concertació de la línia de crèdit/operació de tresoreria al Banc 

Sabadell Atlàntic, oficina 0432, Plaça del Pi, 3 de Bellaterra.  

  

Vist l’informe de la secretària-interventora respecte a l’aprovació de la línia de 

crèdit i respecte a l’òrgan competent per a la seva aprovació de data 30 de 

novembre de 2020.  

  

El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, l’adopció 

del següent acord:  

  

PRIMER.- Aprovar la línia de crèdit concedit per l’entitat Banc Sabadell 

Atlàntic, per un import de 90.000€, amb les següents condicions:  

  

• Termini: 12 mesos   

• Import: 90.000€   

• Liquidacions Trimestrals.  Condicions econòmiques:   

- Tipus Interès Nominal Fix: 0,01%.   

• Comissió de No Disposició: 0,025% Trimestral (0,10% Anual)   

• Sense altres comissions.    

• Oferta vàlida fins: 31.12.2020.   

  

SEGON.- Comunicar aquesta operació al Departament d’Economia i 

Finances de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès.  



 

3 
 

   

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, dos 

abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal i un vot a 

favor de Convergent’s. 

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les dinou 

hores trenta minuts del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENT,                                                               Dono fe,                 

Ramon Andreu Atik                                                           Secretària-interventora             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


