
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 

 

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

CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIOL  DE 2012 

 

 

MEMBRES ASSISTENTS 

 

Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

3r. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

Sr. Joan Grau Comas 

Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Sr. Ivan Garcia Fernàndez 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 

Regidor 

Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Sr. Ernest Sánchez i Molina 

Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 

  

Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 11 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. Pressupost General 2012: Resolució d’al�legacions i aprovació definitiva. 

 

Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 

 

1.- PRESSUPOST GENERAL 2012: RESOLUCIÓ D’AL•LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA. 

 

Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 7 de juny de 2012 va aprovar inicialment el Pressupost 

General 2012 i la modificació de la plantilla de personal, 

 

Atès que durant el període d’informació pública s’han presentat al�legacions, 



Atès que per part de l’Alcaldia es raona la conveniència d’ajornar la resolució de les esmentades 

al�legacions per tal de poder disposar dels elements necessaris per estudiar i aprofundir millor la 

proposta de resolució, 

 

S’ACORDA: 

 

Únic.- Retirar, per les motivacions exposades, l’únic punt de  l’ordre del dia  i, en conseqüència, 

ajornar la resolució de les al�legacions presentades fins la propera sessió que es celebri. 

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 

 

        

Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 11.10 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      La Secretària,  

l’Alcalde  

 

 

 

 

 

Jaume Serarols i Beltran                                                                     Rosa Vilà i Pallerola 

 

 

 

 

 

 


