
 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

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

26 D’OCTUBRE 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 PSC Sra. Montserrat Barea Prados 

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.- Sorteig membres de les Meses Electorals que s’han de constituir el dia 20 de novembre de 
2011 amb motiu de les Eleccions Generals 2011. 
 
2.- Aprovació de la modificació pressupostària per suplement de crèdit 
 
3.- Concertació d’operacions de crèdit 

 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR EL 
DIA 20 DE NOVEMBRE AMB MOTIU DE LES ELECCIONS GENERALS 2011. 
 
Convocades  Eleccions a Corts Generals per Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre,  
procedeix, per part de l’Ajuntament i d’acord amb l’art. 26 de la vigent Llei Orgànica del règim 
electoral general, designar els membres de les  Meses electorals que s’hauran de constituir el dia 
20 de novembre de 2011. 
 

Efectuat  el sorteig  resulta la següent composició de les corresponents Meses: 

 



MESA ELECTORAL A : 

 

TITULARS 

 

PRESIDENT/A  Sra. Anna Calvet Palomas 

1r VOCAL:  Sra. Núria Calmet Baraldés  

2n VOCAL  Sr. Domènec Josep Vall Muntané  

 

SUPLENTS 

 

PRESIDENT/A:  Sra. Maria Pilar Escola Gasulla 

   Sra. Marta Calmet Baraldés 

1r VOCAL:  Sr. Jose Bascompta Rey 

Sra. M. Mercè Torras Pala 

2n VOCAL:  Sr. Esteve Badia Orive 

   Sr. Manuel Rodriguez Mendez 

 

MESA ELECTORAL B : 

 

TITULARS 

 

PRESIDENT/A  Sra. Angelina Grau Plans 

1r VOCAL:  Sr. Jaume Giralt Moncunill 

2n VOCAL  Sra. Cristina Fernández Blanco 

 

SUPLENTS 

 

PRESIDENT/A:  Sra. Ana Maria Prat Boada 

   Sra. Nadia Pesarrodona Rovira 

1r VOCAL:  Sr. Albert Clotet Casas 

Sr. Carles Espinalt Capdevila 

2n VOCAL:  Sr. Roger Fosas Ferrer 

   Sr. Jaume Espinalt Farré 

 

MESA ELECTORAL C : 

 

TITULARS 

 

PRESIDENT/A  Sr. Diego Vidales Garcia 

1r VOCAL:  Sr. Josep Maria Sala Tantiña 

2n VOCAL  Sr. Jorge Olmedo López 

 

SUPLENTS 
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PRESIDENT/A:  Sra. Maria Isabel Espinola Gómez 

   Sr. Adolfo Labajos Alonso 

1r VOCAL:  Sr. Sebastian Caballero Pérez 

Sr. Jaume Escude Jesus 

2n VOCAL:  Sr. Enrique Ledesma Jimenez 

   Sra. Maria Angeles Mancha Herrera 

 

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 26 d’octubre de 2011 i que, transcrita 
literalment, diu: 

 

“Vist l’informe emès per Secretaria -intervenció de data 26 d’octubre de 2011, que diu: 
 

Assumpte:  Concertació de préstecs per a la regularització de finançament d’inversions 
finalitzades.  

 
Antecedents:  

 
• El pressupost  general de l’Ajuntament de Fonollosa aprovat definitivament en data 13 

d’abril de 2011. 
• Liquidació del pressupost de l’exercici 2010, aprovada per Resolució de l’Alcaldia de 

data 9 de juny de 2011. 
• Compte General 2010 aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 6 d’octubre de 2011. 
• Informe de Secretaria -intervenció de data 8 de juny de 2011. 

 
Informe: 

 
El romanent per a despeses general de l’exercici 2010  presenta un resultat negatiu de menys 
168.649,68€. 

 
L’informe de secretaria -intervenció citat, en l’apartat de conclusions , diu el següent: 

 
1.- A la vista del resultat negatiu del romanent de tresoreria d’import 168.649,68€, l’Ajuntament , 
d’acord amb l’article 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, haurà d’adoptar alguna de les següents 
mesures: 
 

• El Ple de la Corporació haurà de procedir a la primera sessió que es celebri una reducció 
de despeses del nou pressupost per una quantia  igual al dèficit produït. 

• Si la reducció de despeses no fos possible es pot recórrer al concert d’operació de crèdit 
pel seu import sempre  que es donin les condicions que assenyala l’article 177.5  de la 
llei anterior. 

• De no adaptar-se cap de les mesures anteriors el pressupost de l’exercici següent s’ha 
d’aprovar amb un superàvit inicial d’una quantia no inferior al dèficit. 
 



2.- D’acord amb l’informe d’aquesta mateixa intervenció emès en data 7 de juny de  2011 es fa 
constar que no s’assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
En conseqüència, d’acord amb l’article 19.2 del RD 1463/2007 de 2 de novembre caldrà procedir 
a l’elaboració d’un pla econòmic financer amb una projecció temporal màxima  per assolir 
l’equilibri a tres anys.” 
 
En data  23 de setembre de 2011  s’ha sol�licitat a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la 
Diputació de Barcelona  assistència tècnica per a l’elaboració d’un pla econòmic financer. 

 
Les dades de la situació de la tresoreria   derivades de l’acte d’arqueig són les següents: 

 
Fons líquids a 1/01/2010 ................. .............301.012,34 € 
Fons líquids  a 31/12/2010 ............................155.286,78 € 
Fons líquids en data d’avui .......................... .. 96.568,10 € 
Saldo operació de tresoreria..........................-437.672,56 € 

 
Les previsions d’augment de tresoreria fins a final d’any no són massa  optimistes. Podem 
comptar de manera certa amb els següents ingressos: 
 
-Bestretes lliurades per l’ORGT  a compte del cobrament de l’IBI  que finalitza el novembre i la 
liquidació final. 
-La participació mensual en els Tributs de l’Estat 
-Taxes llar d’infants 
 
En conseqüència no es preveu una millora de la tresoreria fins a la recaptació de l’IVTM que serà 
a mitjans d’abril. 

 
Analitzats els diferents programes d’inversions finalitzades  resulta que l’Ajuntament  ha assumit  
amb recursos propis el finançament parcial de les següents inversions: 

 

INVERSIÓ  IMPORT  

 Consultori Canet     27.409,01 €  
Consultori de Fals 1a fase    47.082,51 €  
Llar d'Infants    45.611,50 €  
Entorns de la Llar d'Infants    11.699,37 €  
Abastament d'aigua a Canet      9.739,90 €  
Plaça de l'Església      5.588,37 €  
Camí de Boixeda 1a fase      2.940,62 €  
Cami del Cementiri de Camps    24.252,23 €  
Consultori de Fals 2a Fase    16.066,70 €  
Mobiliari Llar d'Infants      8.556,51 €  
Pous Grauet i Masoveret    19.767,38 €  
Instal.lació Pèrgoles  llar d'infants      2.996,57 €  
Camí de Boixeda 2a fase      7.967,58 €  
Bages Sec    30.195,58 €  

TOTAL 259.873,83€ 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 
 

A la vista  d’aquestes dades  és fa necessari, amb caràcter urgent  adoptar mesures prèvies a 
l’elaboració del pla econòmic financer  per tal de poder garantir la realització dels serveis de 
caràcter obligatori, d’acord amb l’article 26  de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, i   
poder complir amb la prioritat de les despeses de personal. 

 
Conclusions i proposta de  mesures a adoptar: 

 
-Modificar el calendari de cobrament dels tributs municipals i establir un fraccionament en l’IBI 
per tal de facilitar el pagament  als contribuents i aconseguir d’aquesta manera  una  millor 
recaptació. 
 
-Concertar les oportunes operacions financeres per a regularitzar les inversions d’exercicis 
tancats amb  el programa de suport al Finançament de la Diputació de Barcelona amb el següent 
detall: 
 

• Caixa de Crèdit: 
Actuacions: Consultori Canet, Consultori Fals 1a fase, Llar d’Infants, Entorns Llar 
d’Infants, Abastament aigua a Canet, Plaça de l’Església, Camí de Boixeda, 1a fase. 

 
Import.......150.000,00€       
Interès .......0% 
Termini 10 anys 
Carència 1 any 
Sense Comissions 
 

• Programa de Crèdit Local: 
Actuacions: Camí del Cementiri de Camps, Consultori de Fals, 2a fase, mobiliari llar 
d’Infants,pous, Instal�lació de pèrgoles, camí de Boixeda, 2a fase, Bages Sec. 

 
Import.109.802,00€ 
Interès  Euribor a tres mesos +3% Revisió trimestral 
Subvenció Diputació:17.365,65  dels interessos 
Termini 10 anys 
Carència 1 any 
Sense comissions 
 Amb Catalunya Banc,S.A.5 
 

-Iniciar el procediment per a la tramitació de la corresponent modificació pressupostària 
 

Procediment: 
 
- La  partida  91100 del pressupost vigent  hi ha una consignació pressupostària de 21.888,61€ 
per tant caldrà tramitar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, per 
un import de 237.913,39€. 

 
- Aquesta modificació haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació. 



 
-El pressupost general de l’exercici en curs, incloent-hi l’operació financera en tràmit, s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 3.2.de la LLGEP, 
i es determina una capacitat de finançament per import de  28.765,00€. 

 
-La suma de les operacions  a llarg termini a concertar   ascendeix a un import de 259.802,00 € 
que representa el  19,62% dels recursos ordinaris  previstos en el pressupost vigent. 

 
D’acord amb l’article 52.2  del Text Refós  2/2004 de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, 
l’òrgan competent per aprovar les operacions de crèdit que superin el 10% dols recursos 
ordinaris del pressupost vigent  serà el Ple de la Corporació. 

 
-L’aprovació de l’acord anterior  requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació, tal com disposa l’article 47.3 de la Llei 7/85 reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

 
-L’estalvi net  calculat d’acord amb l’article  53 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals és del 8,69 %  i la ràtio d’endeutament és  48%< 110%,per tant  i d’acord amb 
l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril  del Departament d’Economia i Finances ,  s’haurà de 
comunicar a Tutela Financera, mitjançant els models CL. 

 
A l’hora de calcular  la ràtio d’endeutament  s’ha tingut en compte el PIE a retornar dels anys 
2008 i 2009. 

 
Cal tenir present que l’operació de tresoreria concertada,amb un saldo a data d’avui pendent de 
437.672,56€, s’ha de cancel�lar abans del 31 de desembre de 2011 i, per tant no és té en compte 
en el càlcul de la ràtio d’endeutament. 

 
Tot i així cal ser conscients de la realitat econòmica de l’Ajuntament i preveure que en cas de 
renovació de la pòlissa la ràtio d’endeutament superaria el 82%.” 

 
Es proposa el següent acord: 

 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 3/2011 per suplement de crèdit de la partida 
91100 del vigent pressupost en el sentit de modificar les previsions inicials incrementant la 
partida en 237.913,39€ als efectes de la concertació d’operacions de crèdit per a regularitzar  el 
finançament d’inversions finalitzades, d’acord amb el següent detall: 

 
Consignació inicial                                   Consignació final 
21.888,61€                                                    259.802,00 € 
 

 Segon.- D’acord amb l’article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquesta modificació requerirà la mateixa tramitació que els pressupostos municipals.” 

 
 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
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VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
 
3.- CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE CRÈDIT 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 26 d’octubre de 2011 i que, transcrita 
literalment, diu: 

 
“Vist l’informe  de secretaria- intervenció de data 26 d’octubre de 2011 que s’ha transcrit en 
l’acord anterior: 

 
Es proposa els següents acords: 

 
Primer.- Aprovar  la sol�licitud de petició de crèdit i concertació de l’operació a la Caixa de Crèdit 
de la Diputació de Barcelona  d’import 150.000,00€, per les inversions que  es detallen a 
continuació: 
 

INVERSIÓ  IMPORT  

Consultori Canet     27.409,01 €  

Consultori de Fals 1a fase    47.082,51 €  

Llar d'Infants    45.611,50 €  

Entorns de la Llar d'Infants    11.699,37 €  

Abastament d'aigua a Canet      9.739,90 €  

Plaça de l'Església      5.588,37 €  

Camí de Boixeda 1a fase      2.940,62 €  

TOTAL 150.071,28€ 
 

Segon.- Aprovar  la sol�licitud de petició de crèdit i concertació de l’operació al programa de 
Crèdit Local d’import 109.802,00€ per les inversions que es detallen a continuació: 
 

INVERSIÓ  IMPORT  

Cami del Cementiri de Camps    24.252,23 €  

Consultori de Fals 2a Fase    16.066,70 €  

Mobiliari Llar d'Infants      8.556,51 €  

Pous Grauet i Masoveret    19.767,38 €  

Instal.lació Pèrgoles  llar d'infants      2.996,57 €  

Camí de Boixeda 2a fase      7.967,58 €  

Bages Sec    30.195,58 €  

TOTAL 109.802,55€ 
 

Tercer.-Formalitzar la comunicació de les operacions de crèdit concertades a la Direcció General 
de Política Financera d’acord amb la vigent normativa en matèria de tutela financera. 

 



Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de les operacions de crèdit en els apartats 
anteriors. 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta  de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 

 

 

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20 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 


