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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
CELEBRADA EL DIA 12  DE SETEMBRE DE 2013 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau Comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 

Regidora 

Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sra. Goretti Vila Fàbregas 
Sra. Montserrat Barea Padros 

  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i 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 ordinària  amb el següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 
 

2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
 

3. Seguiment d’acords. 
 

4. Aprovació del Compte General exercici 2012 

5. Codi de bones pràctiques del govern local de l’Ajuntament de Fonollosa 

6. Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

7. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
 

8. Informacions de l’Àrea Interna. 
 

9. Precs i preguntes 
 

El president excusa l’assistència dels regidors senyors  Ivan Garcia i Ernest Sánchez 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 



 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 11 de 
juliol de 2013, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 11 de juliol de 2013 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 26 
de juliol de 2013, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 26 de juliol de 2013  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

 L’Alcaldia - Presidència, de conformitat amb allò que disposa l'article 42 del R.O.F., aprovat per Reial 
Decret  2568/1986,  de 18 de novembre,  dóna  compte al Ple  de  la  Corporació dels  decrets i 
resolucions adoptades, per tal que els/les Srs./Sres. regidors/res coneguin el desenvolupament de 
l'administració municipal, als efectes del control i fiscalització que preveu l'article 22.2.a), de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Els decrets i resolucions que es donen compte en aquesta acta comprenen del num 112 al 136 ambdós 
inclosos. 
 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

Per l’alcaldia es fa un resum i seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum dels quals és 
el següent:  
 

o Pla econòmic financer: tramitat i comunicat a Política Financera. 
o Reglament de Participació Ciutadana: Tramitat i vigent 
o Moció pel dret a decidir: Comunicada als organismes acordats 
o Pla Actuació Municipal en Incendis Forestals: En període d’informació pública 

 
4.-  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 
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Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 9 de setembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 

“Vist que el Compte General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a l’exercici econòmic 2012 va ser 

dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 20 de juny de 2013, 

 

Atès que l’expedient del Compte General va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 5 de juliol de 2013 i al tauler d’anuncis de la corporació, 

sense que es presentessin reclamacions, segons s’acredita mitjançant certificació de secretaria de data 9 

de setembre de 2013, 

 

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 2012, 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.-  Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 

econòmic 2012  a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el que determinen els articles 208 

a 212 del TRLHL”. 

                                 

Per tot això,  
 
S’ACORDA: 

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

          
5.- CODI DE BONES PRÀCTIQUES DEL GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data 9 de setembre de 
2013, que es transcriu a continuació: 

“Atès que l’Ajuntament de Fonollosa vol prendre el compromís davant de tots els seus administrats per tal 

que siguin respectats de manera inequívoca els drets reconeguts en la Constitució Espanyola  i a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, el qual reconeix el Dret a una bona administració per a tots els ciutadans. 

 

Atès que el Codi de bones practiques al govern local de l’Ajuntament de Fonollosa té per objecte 

incrementar el nivell d'integritat de l'Administració pública local i de transparència en la gestió pública i 

elevar el comportament ètic dels servidors públics tot enfortint el seu vincle de lleialtat amb l'Administració 

i la relació de confiança amb la ciutadania. 

 



Vist que, aquest codi ha de servir de guia per a tot el personal administratiu, tècnic i càrrecs electes en 

qualsevol de les actuacions que es facin en el desenvolupament de les tasques inherents al seu lloc de 

treball i funcions delegades per aquest Ajuntament, especialment quan aquestes tasques siguin part de 

les relacions amb els usuaris d’aquesta administració local. 

 

Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents  

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Codi de bones practiques al govern local  de l’Ajuntament de Fonollosa. 

 

Segon:  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord d’aprovació inicial, així com el 

text complet del codi durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període d’exposició 

pública del Codi de bones practiques, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords  adoptats restaran definitivament 

aprovats.” 

 
 S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El senyor  Joan Grau explica que les motivacions que han portat a la redacció i aprovació d’aquest codi 
ha estat garantir, entre altres, la transparència de la corporació en tots els procediments, el deure de 
respondre a qualsevol petició, el dret dels veïns a ser escoltats, el respecte als terminis procedimentals 
administratius, la motivació de les resolucions adoptades, evitar abusos de poder en les resolucions..  
 
També destaca la importància de l’adhesió dels càrrecs electes al Codi de les Bones Pràctiques. 
 
El senyor Eloi Hernández vol fer constar que, originàriament, la proposta va ser d’elaborar una ordenança 
d’urbanisme i que s’entén que el document que ara s’aprova és un primer pas per a la regulació 
reivindicada. 
 
6.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 

La senyora  Goretti Vila informa de la propera reimpressió del Catàleg de recursos econòmics del  
municipi amb algunes millores i noves incorporacions. 
 
La senyora  Montserrat Barea informa del ban que s’ha elaborat recordant l’obligació d’efectuar el 
tancament i neteja de solars. 
 
7.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
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El senyor  Eloi Hernández  informa dels següents assumptes: 
 

o De la finalització, en breu, de les obres de substitució de portes i  finestres de l’escola, 
subvencionades al 100 % per la Diputació de Barcelona. 

o De l’inici dels curs escolar tant de l’escola pública com de la llar d’infants. 
o De la difusió de l’inici del casal de la gent gran amb informació dels dies i horaris de Canet i 

Fonollosa. També informa que s’ha realitzar la publicitat d’aquesta activitat conjuntament amb la 
de gimnàstica. 

 
8.-  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La senyora Baraldés anuncia que no hi ha informacions. 
 
9.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Joan Grau  explica la situació actual de deteriorament de les àrees de recollida i demana la 
col·laboració i esforç dels veïns per una correcta utilització, tenint especial cura  en les deixalles 
voluminoses. Afegeix que s’ha demanat rètols per enganxar a la Mancomunitat. 
 
El senyor Alcalde fa una valoració  de l’11 de setembre i mostra el seu agraïment a les persones 
encarregades de la sortida a la Via Catalana. 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,45 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 
 
 
 
 


