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

8 DE JUNY DE 2011 
 
 
 
MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1er. Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols Beltran 
Sr. Alfons Parcerisas Rosanas 
Sr. David Fàgrega Casellas 
Sr. Carles Soler Serra 

Regidor Sr. Josep A. Moya Membrive 
Regidor Sr. Ernest Sánchez Molina 
Regidora Sra. Montserrat Barea prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 12 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 
 

 
ÚNIC.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 14 i 27 d’abril i 12 de maig de 
2011. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DELS DIES 14 I 27 
D’ABRIL I 12 DE MAIG DE 2011. 
 
 Vistos els  esborranys-minuta de les actes de les sessions celebrades pel ple de l’Ajuntament 
que s’indiquen a continuació i que han estat tramesos als membres del consistori: 
 

o Sessió extraordinària del 14 d’abril de 2011. 

o Sessió extraordinària del 27 d’abril de 2011. 

o Sessió ordinària del 12 de maig de 2011. 

 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

Vist que  el Sr. Sánchez demana una ampliació a l’acta del dia 12 de maig de 2011, 
 

S ’ A C O R D A  : 
 

Primer. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 14 
d’abril de 2011, sense esmenes ni correccions. 
 
Segon. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 27 
d’abril de 2011, sense esmenes ni correccions. 
 
Tercer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 12 de maig 
de 2011, amb les següents correccions: 
 

o En el punt número 6, apartat INTERVENCIONS, afegir un últim paràgraf amb el següent 
contingut: “El grup d’Esquerra demana sotmetre a votació les dues millores al conveni 
formulades. Es tracten i debaten les propostes però no es sotmeten a votació”. 
 

o En el punt número 12, segon paràgraf, afegir: “Demana si els anteriors estats de 
comptes han estat informats per secretaria-intervenció. Per part de secretaria es fa 
constar que no ha estat així”. 

 
 

VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 12,15 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 


