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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA  
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MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1er. Tinent d’Alcalde 

3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau i  Comas 
Sr. Ivan Garcia i Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 

Regidor 

Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Ernest Sánchez i Molina 
Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

  
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 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.- Compte General 2010: aprovació. 

2.- Projecte de Centre de Serveis municipal de Canet de Fals, fase 2  (acabats interiors de la 

planta primera): aprovació inicial. 

 
1.- COMPTE GENERAL 2010: APROVACIÓ. 
 
Vist que el Compte General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a l’exercici econòmic 
2010 va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 29 de 
setembre de 2011, 
 
Atès allò que determinen els articles 212 i 223 del DL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
 



S ’ A C O R D A  : 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2010, rendit per 
l’Alcalde i integrat pels  estats i comptes que consten a l’expedient, així com l’acta d’arqueig i 
certificació de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l’Ajuntament a final 
d’exercici. 
Segon.- Aquest acord resta condicionat a la no presentació de reclamacions en el període 
d’informació pública del Compte General 2010, circumstància que haurà de ser acreditada a 
l’expedient mitjançant certificació de secretaria.  En cas de presentar-se reclamacions  hauran de 
ser resoltes per la Comissió Especial de Comptes i el seu dictamen serà objecte d’un nou acord 
plenari. 
Tercer.-  Trametre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per quatre vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Joan Grau, Ivan Garcia, Jordi Barcons (CIU)  i tres abstencions  dels senyors/es Eloi 
Hernàndez, Ernest Sànchez i Goretti Vila  (ERC). 
 
INTERVENCIONS: 
Després de les informacions respecte els diferents resultats del Compte General el Sr. Eloi 
Hernàndez demana els següents aclariments : 
 

o Els obsequis entregats en concepte de treballs per les nevades. L’Alcalde informa que es 
van donar a persones que van col�laborar voluntàriament en les nevades de l’hivern de 
2009. 
 

o Els plantejaments de l’equip de govern davant les dades de reducció de la tresoreria:  
considera que la quantitat de fons líquids que existeix en aquest moment a l’Ajuntament 
és preocupant, ja que les xifres de principis de 2010 indicaven que hi havia 300.000 €, a 
finals d’any s’havia reduït a 150.000 € (el 50%) i a l’actualitat, aproximadament, la 
quantitat ha disminuït a 70.000€.  L’Alcalde diu que aquesta disminució ha vingut 
donada per una retallada en les participacions i subvencions i per un augment dels 
impagats. Afegeix que  s’està treballant  en establir mesures de contenció i poder 
disposar del  pressupost municipal 2012 a finals d’any. 
 

o  Comenta que caldria posar èmfasis en els pendents de cobrament d’exercicis tancats. 
 

 

2.-  PROJECTE DE CENTRE DE SERVEIS MUNICIPAL DE CANET DE FALS, FASE 2  
(ACABATS INTERIORS DE LA PLANTA PRIMERA): 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”, 
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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 el “Projecte del centre de 
serveis municipal, 2a fase (acabats interiors de la planta primera)”, redactat pel Sr. Jaume 
Espinal i Farré, arquitecte, per un import total de 116.290,76 euros (IVA inclós) i que preveu els 
acabats interiors de la planta primera, 
 
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 “el “Projecte del centre de 
serveis municipal, 2a fase (acabats interiors de la planta primera)”, redactat pel Sr. Jaume 
Espinal i Farré, arquitecte, per un import d’execució material de 98.551,49 euros i un total de 
pressupost general de  116.290,76 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:  

 
El Sr. Alcalde explica el procés del canvi de destinació de l’actuació inclosa en el PUOSC 2010 i  
la necessitat d’aprovar un nou projecte per tal de justificar l’acabament i posada en funcionament 
del centre de serveis. Aquesta 2a fase inclou els tancaments, pintura i rajola dels interiors, i 
hauria de ser executada per mitjans propis. Aquests acabats es pensen cobrir amb les millores 
que presenti l’empresa adjudicatària”. 
El Sr. Hernàndez planteja les següents qüestions: 

o Si caldrà acreditar que hi ha la consignació pressupostària concreta per a la 
realització de la segona fase del projecte. El Sr. Alcalde respon que l’adjudicació 
serà directa de l’Ajuntament. La Generalitat no demana que es justifiqui, sinó 



que es faci l’obra. El Departament tramitarà les dues fases com a un únic 
expedient. 

o Quin és el cost de l’obra, i quina quantitat ha d’assumir l’Ajuntament. L’Alcalde 
informa que la primera fase tindrà un cost total de 456.000 euros, dels quals 
22.800 euros se n’haurà de fer càrrec l’Ajuntament. 

o Quina és la previsió de terminis. L’Alcalde informa que a mitjans de novembre es 
publicarà l’oferta de licitació, hi haurà 13 dies per presentar ofertes i es farà la 
Mesa de Contractació. Per últim, es convocarà un Ple per adjudicar l’obra. 
Aquest s’haurà de fer abans de final d’any, sinó es perdria la subvenció. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez  considera que s’hauria de poder tenir per escrit els compromisos i 
garanties per part del PUOSC respecte el canvi demanat, tramitació i procés en general 
d’aquesta actuació, ja que hi ha la sensació que el procediment no està massa clar i varia 
segons la persona amb què es parla o el moment. 
En tot cas demana deixar constància de que el vot del seu grup es favorable sempre i quan  els 
procediments de licitació, adjudicació i tramitació estiguin avalats pels serveis tècnics i 
secretaria-intervenció. 
 

 
Acomplert l’objecte de la present sessió es dóna per acabat l’acte a les 22.00 hores i perquè 
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 
  
 
 


