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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
DATA 28  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 ERC Sr. Ernest Sánchez i Molina 

Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà i Pallerola 

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 19 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.- Projecte de Centre de Serveis Municipal: Aprovació Inicial  
2.- Pla Local de Joventut i Pla d’Actuació 2012. 
 
Han excusat la seva assistència el Sr. Ivan Garcia i la Sra. Montserrat Barea. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- PROJECTE DE CENTRE DE SERVEIS MUNICIPAL: APROVACIÓ INICIAL 
 
Vist que el ple de l’Ajuntament, en data 12 de maig de 2011, va aprovar inicialment el “Projecte 
per a la construcció d’un centre de serveis municipal, 1a. Fase”, 
 
Vist que aquest Ajuntament està inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), 
anualitat 2010, amb un ajut de 405.219,52 euros, i que, per acord plenari de data 10 de març de 
2011, es va sol�licitar l’assignació del mateix al projecte indicat, 
 



Vist que, en data 26 de maig de 2011,  va ser requerida la presentació de documentació tècnica 
que justifiqués que les fases d’execució del projecte es corresponen amb el concepte d’obra 
completa, 
 
Vist que, per tal de complimentar aquest requeriment, ha estat elaborat un nou projecte 
anomenat  “Projecte bàsic i d’execució del centre de serveis municipals” redactat pel Sr. Jaume 
Espinal i Farré, arquitecte, per un import total de 364.270,87 euros (IVA inclós) i que preveu 
albergar una sala d’activitats culturals i de formació, amb un suport de recepció, magatzems, 
serveis i instal�lacions, 
 
Atès que per donar compliment als terminis imposats per la normativa que regula el PUOSC es 
considera necessària la tramitació de l’expedient amb caràcter urgent, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres locals anomenat “Projecte bàsic i d’execució del 
centre de serveis municipal” redactat pel Sr. Jaume Espinal i Farré, arquitecte, per un import  
d’execució material de 259.415,24 euros i un total de pressupost general de  364.270,87 euros. 
 
Segon.- Aprovar, conforme allò que preveu l’article 50 de la LPA, la tramitació d’urgència del 
procediment per a l’aprovació del projecte d’obres locals referenciat. La tramitació per urgència 
suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera 
que el tràmit d’informació pública del projecte es redueix a quinze dies. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS:  
L’Alcalde explica el contingut del nou projecte del centre de serveis, tot tenint en compte que s’ha 
ajustat l’import d’obra per tal d’encabir en la subvenció la redacció del primer projecte i la de 
l’actual. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez pregunta per l’import final a càrrec de l’Ajuntament. L’Alcalde considera 
que serà d’uns 25.000 euros, i que caldrà buscar el finançament. 
 
El Sr. Sánchez pregunta si amb l’aprovació d’aquest projecte serà possible el canvi de destí. 
L’Alcalde diu que ara complim els requeriments de la normativa del PUOSC. 
 
El Sr.Eloi Hernàndez pregunta pel termini establert per a resoldre el canvi de destí. L’Alcalde diu 
que no se sap amb certesa.  
 
Finalment el Sr. Hernàndez diu que cal preveure cortines opaques per tenir foscor. 
 
2.- PLA LOCAL DE JOVENTUT I PLA D’ACTUACIÓ 2012 
 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

Vist que, des de la regidoria de joventut i amb la col�laboració del tècnic de joventut, s’ha 
redactat el Pla Local de Joventut de Fonollosa 2012-2016, que conté, en primer lloc, una 
diagnosi de la realitat juvenil del municipi elaborada a partir d’enquestes que han estat cursades 
als joves, 
 
Vist que la  finalitat principal d’aquest pla és, per una banda, captar l’atenció dels joves i ajudar-
los en l’elaboració del seu propi projecte de vida i, per l’altra, fomentar la seva participació activa 
en els actes organitzats des de la regidoria de joventut per tal de treballar la cohesió del municipi, 
 
Vist que, paral�lelament, s’ha elaborat el Pla d’Actuació Fonollosa 2012 que té com a objectius, 
fonamentalment, potenciar la pràctica esportiva en el municipi i fomentar els hàbits saludables 
entre el col�lectiu jove i, a tal efecte preveu l’organització de torneigs, tallers i activitats per l’any 
vinent, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar el Pla Local de Joventut de Fonollosa pel període 2012-2015. 
 
Segon.-  Aprovar el Pla d’Actuació Fonollosa 2012. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Eloi Hernàndez recorda la conveniència de fer una valoració de cada 
Pla d’Actuació a finals d’any. 
 

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 


