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TÍTOLS PARTICIPATIUS “CATALANA DE SERVEIS FINANCERS, 1,5%”. 

 

L’Assemblea General ordinària de la cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCC, constituïda  
vàlidament en format telemàtic el dissabte 20 de març de 2021, i en segona sessió a les 11h, 
d’acord amb l’autorització del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves 
mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 
(DOGC núm. 8098, de 28 de març de 2020), sota la presidència del Sr. Jaume Miquel March 
Amengual,  
 
VA APROVAR:  
 
L’autorització per a les primeres operacions de crèdit de la cooperativa.  

 
El Sr. Jaume Miquel March presenta l’emissió de deute de Catalana de Servei Financers, amb un 
valor màxim de 300.000,00 €, en la forma dels títols participatius previstos en els estatuts.  
 
El Sr. Jordi Andreu explica la senzillesa de captar finançament per a dedicar-los a les inversions 
dels nostres socis. Els requisits de subscripció assenyalen que es reserven als socis, amb 
aportacions obligatòries o voluntàries, en la proporció de 100 € d’aportacions obligatòries o 
voluntàries, per a 500 € en títols participatius.  Es destaca que, els tenidors dels títols 
participatius tindran dret a vot en l’Assemblea modificant, amb aquesta aprovació, el que el 
Reglament de votacions limitava als socis col·laboradors. 
 
Els títols participatius “Catalana de Serveis Financers 1,5 %” se sotmeten a votació a l’empara 
del que preveuen els articles 43, 76 i 77 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, de 
l’article 48 dels estatuts i la norma EHA/3360/2010, fins a un total de 300.000,00 €. 
 

VALOR TÍTOL 500 € 

NATURALESA Títol participatiu; deute subordinat als creditors comuns. 

EMISSIÓ Per trams de 10.000 €.  

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA 1 títol. 

SUBSCRIPCIÓ MÀXIMA S’estableix un màxim per soci del 35% de cada tram emès. 

REMUNERACIÓ 1% anual fix +0,5% si els beneficis cooperatius superen 3.000 €.  

AMORTITZACIÓ 36 MESOS. L’Assemblea General pot realitzar amortitzacions 
anticipades si ho considera convenient, a partir del primer any. 
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ACORD D’EMISSIÓ DE TRAMS Per acord de l’Assemblea General o per acord del Consell Rector, 
dins dels límits aprovats prèviament en Assemblea. 

PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ Des de la data d’emissió fins tres mesos després. 

DESEMBORSAMENT En moment de la subscripció, mitjançant transferència bancària. 

TRANSMISSIBILITAT Per actes inter vius i mortis causa, en la manera fixada en els 
estatuts en l’article 47 i en l’article 75 i 77 de la llei de 
cooperatives. 

ACREDITACIÓ A través de títols nominatius. 

INTERESSOS Es meriten interessos una vegada acabat el període de 
subscripció. 

PAGAMENT INTERESSOS Anual. 

REQUISITS PER A LA 
SUBSCRIPCIÓ DE TÍTOLS 

Per cada 100 € en aportacions obligatòries o voluntàries es podrà 
subscriure 1 títol participatiu de 500 €. 

DRETS DELS TENIDORS DE 
TÍTOLS 

DRET D’ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA AMB VEU I VOT, amb la 
modificació expressa del Reglament de votacions. 

 
L’aprovació al Consell Rector de l’emissió dels títols participatius “Catalana de Serveis Financers, 

1,5 %” se sotmet a votació.  Inclou la modificació explícita del Reglament de votacions de socis, 

en el cas de socis col·laboradors que subscriguin títols participatius. El resultat de la VOTACIÓ 

núm. 7, en la que s’acrediten correctament 27 socis, és: 

- A favor (SI):   27 (100,0%) 
- En contra  (NO):   0 
- En blanc:    0 
- Abstenció:    0 

 
ACORD 2021/03/10. L’Assemblea General ordinària aprova per unanimitat l’emissió dels 
títols participatius “Catalana de Serveis Financers, 1,5 %”, per un valor màxim de 
300.000,00 €, amb les condicions descrites”.  

 
 
 
 

 
 
Vist i plau       
Jaume Miquel March      Secretari 
President       Jaume Angerri 
 

Barcelona, 22 de març de 2021. 
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