
 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL  DE 2013 

 

 

MEMBRES ASSISTENTS 
 

Alcalde President  
 
2n. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 

 

Sra. Judit Baraldés i Santamaria 

Regidor 
Regidor 
Regidora 

Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Sr. Eloi Hernández Mosella 

Sra. Montserrat Barea Prados 

  

Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 9,00 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. Aprovació Pla Econòmic Financer.  

2. Modificació horari de celebració dels plens ordinaris 

 

El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels senyors/es Joan Grau, Ivan Garcia, Goretti Vila i Ernest Sánchez  

 

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

 

 

1.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER. 
 

Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde en data 23 de juliol de 2013 i que literalment 

diu: 

 
 
“APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER DERIVAT DE LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. 
 
El pressupost general d’aquest Ajuntament de l’exercici 2013, aprovat provisionalment en sessió plenària 

de data 27 de juny de 2013, no assoleix el límit de la regla de la despesa que estableix la LO 2/2012, de 

27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb l’informe de secretaria-

intervenció emès en data 19 de juny de 2013. 

 



El no assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, en quan a regla de la despesa, implica, de 

conformitat amb l’article 21 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera,  la necessitat d’elaboració, en el termini d’un mes des de l’aprovació del pressupost, d’un Pla 

econòmic i financer que permeti en un any el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

Per part dels serveis financers de l’Ajuntament s’ha procedit a la formulació d’un Pla econòmic financer 

amb horitzó temporal d’un any (2014) per tal que l’Ajuntament doni compliment als objectius que preveu 

l’article 21 de LO 2/2012. 

 

Per secretaria-intervenció s’ha emès informe en data 17 de juliol de 2013 en relació al Pla econòmic 

financer i pel que respecta al compliment dels principis i objectius de la LO2/2012. 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer pel compliment dels objectius establerts a la Llei Orgànica 

2/2012 d’estabilitat pressupostaria (objectiu d’estabilitat, objectiu del deute i regla de la despesa) en el 

termini d’un any i en els termes que consten en el document que queda diligenciat en aquest sentit i que 

es considera part integrant d’aquest acord. 

 

Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 23 de la LO 2/2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic, a efectes informatius, el Pla econòmic financer mitjançant la inserció del 

corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 

 

Quart.- Tenir el Pla econòmic financer a disposició del públic durant el seu període de vigència”. 

 

 

S ’ A C O R D A  : 
 

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

 

V O T A C I O: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 

 

2.- MODIFICACIÓ HORARI DE CELEBRACIÓ DELS PLENS ORDINARIS 
 
Vista la proposta d’acord que ha estat emesa per l’Alcalde en data 23 de juliol de 2013 i que literalment 

diu: 

 
“MODIFICACIÓ HORARI DE CELEBRACIÓ DELS PLENS ORDINARIS 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 7 de juliol de 2011, va acordar la periodicitat de celebració dels plens 

ordinaris, establint els segon dijous de cada dos mesos a les 21 hores. 

 

Per raons de conveniència i als efectes de facilitar l’assistència de tots els membres de la corporació, es 

creu oportú acordar la variació de l’horari de celebració dels plens ordinaris. 
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Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Modificar l’horari de celebració dels plens ordinaris de la corporació municipal de Fonollosa que 

queda establert a les 20 hores, mantenint, a tots els efectes, la periodicitat establerta per acord plenari de 

data 7 de juliol de 2011, que disposa la seva celebració el segon dijous de cada dos mesos. 

 

Segon.- Donar la publicitat reglamentaria al present acord”. 

 

S ’ A C O R D A  : 
 

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

 

V O T A C I O: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 

 

     
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 10,00 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 


