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

CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL  DE 2014 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
2n. Tinent d’Alcalde 
Regidor 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Jordi Barcons i Jimenez 

Regidor 
Regidor 
Regidora 

Sr. Ivan Garcia Fernandez 
Sr. Eloi Hernández Mosella 
Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora Sr. Xavier Camarasa Palomas 
Secretària interventora   
Interina           Sra. Olga Reig Marin 
 
 
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.- Pressupost General 2014: Aprovació inicial  
 

El Sr. Alcalde excusa l’assistència dels senyor  Joan Grau i Comas i a la Sra. Montserrat Barea Prados 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- PRESSUPOST GENERAL 2014: APROVACIÓ INICIAL  
 
 
L’alcalde-President de la corporació exposa que el motiu que s’aprovi el pressupost en Ple extraordinari  
malgrat que en data 10 de juliol es celebrarà sessió ordinària del Ple,  és per la necessitat d’aprovar el 
pressupost el més aviat possible; atès als expedients administratius que no poden tramitar-se fins a 
l’aprovació del pressupost municipal; i que fins ara l’ajuntament es regeix pel pressupost prorrogat, degut 
a la circumstància de la baixa de la Secretària-Interventora titular; entre d’altres, i per aquest motiu no ha 
pogut aprovar-se amb anterioritat. 
 
Immediatament la Sra. Judith Baraldés, procedeix a exposar a efectuar i  un anàlisi del pressupost que es 
presenta per a la seva aprovació, especificant l’import de cadascun dels capítols del pressupost de 
despeses i del pressupost d’ingressos, així com l’anàlisi comparatiu respecte al pressupost de l’any 
passat; tot exposant, que en altres aplicacions pressupostària no hi ha hagut una disminució en la quantía 
de despeses, perquè a l’any es va procedir a efectuar un ajustament. 
 



 
 
Exposa que hi ha un augment en la quantia  global del pressupost respecte al pressupost de l’exercici 
anterior, però degut a inversions, en les que s’ha reconegut a l’ajuntament subvencions  per  efectuar-les; 
però que en aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses corrents ( pressupost ordinari), hi ha 
hagut una rebaixa considerable 
I en concret, exposa que en el capítol de personal, l’augment és degut a la baixa de la Secretaria-
Interventora i als Plans d’ocupació; i que respecte a les despeses financeres s’,exposa que aquest any 
s’ha disminuït l’aplicació pressupostària per la disminució de la quantia d’interessos a pagar així com la 
finalització d’algun préstec. 
 
Quan finalitza l’exposició del capítol de despeses per part de la Sra. Judith Baraldés, procedeix a l’anàlisis 
dels capítols d’ingressos del pressupost, exposant que s’ha tingut en compte en l’elaboració, les dades 
obtingudes en el padró fiscal; i exposant que en relació al ICIO , es preveu escassa quantia al no ésser 
ingressos corrents. 
 
Abans de finalitzar, s’exposa i s’analitza en concret aplicacions pressupostària en les que es preveuen 
una diferent consignació pressupostària, explicant-ne els motius, i en concret , a les que el pressupost 
que es proposa preveu menor consignació. 
 
Per finalitzar la Sra. Judith Baraldés exposa que, en el mes de febrer s’havia elaborat un esborrany de 
pressupost amb major consignació; però  es va comprovar que, les despeses d’aigua s’havia de 
consignar el l’exercici pressupost encara que s’hagi aprovat un contracte-programa amb aigües de 
Manresa . 
 
 
Seguidament, el regidor, Sr. Eloi Hernández, exposa degut a la regla de la despesa es presenta aquesta 
proposta de pressupost, i que ens ha perjudicat haver fet bé la feina en el pressupost de l’any passat. 
 
Exposa que l’ajuntament, en aquest exercici, degut al pressupost aprovat en l’exercici 2013, es troba   
limitat en l’elaboració del present exercici pressupostari, i es planteja a qui beneficia la legislació actual. 
Seguidament exposa que degut a l’actual legislació pressupostària i comptable, la feina administrativa 
que genera en el moment de l’elaboració del pressupost municipal; alhora que comenta que espera que 
en l’exercici a l’alçada del municipi. 
 

Re emprèn la paraula, l’alcalde –president , el Sr. Jaume Serarols, exposant que, el Ple l’ajuntament de 
Fonollosa, va  aprovar un pla econòmic i financer,  però que altres ajuntaments van aprovar i  adherir-se 
un pla de pagament de sanejament  per a pagament a proveïdors, i que aquests ajuntament són encara 
més fiscalitzats. 

Posteriorment es sotmet la proposta la proposta d’alcalde delegat ha emès en data 30 de juny de 2014 en 
relació a l’aprovació del pressupost 2014 i que, literalment, diu: 

 
“Vist  el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2014, així com, les 
seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, i que ha estat 
elaborat de conformitat amb allò que estableix l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora 
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d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
 
Vist els informes de Secretaria-Intervenció, Informe Econòmic- financer i Informe d’Estabilitat  d’Avaluació 
del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, emesos en data 27 de juny de 2014. 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Fonollosa, per a l’exercici 
econòmic 2014, en la forma que s’expressa al resum per capítols següent: 
 

RESUM 

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

1. OPERACIONS NO FINANCERES 

 
 

1.1 OPERACIONS CORRENTS 
1 DESPESES DE PERSONAL. 577.317,36 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 597.181,14 
3 DESPESES FINANCERES. 17.120,16 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 70.457,90 

 
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS. 393.928,78 

7            
 
TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
OPERACIONS FINANCERES 

             
57.855,46 
 

 
9 PASSIUS FINANCERS. 67.722,29 

 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.781.589,09 

 
ESTAT D’INGRESSOS 

 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES 

 
 1.1 OPERACIONS CORRENTS 

 
1 IMPOSTOS DIRECTES. 519.270,40 
2 IMPOSTOS INDIRECTES. 100,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 305.774,00 
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 519.814,24 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 2.600,00 



 
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 

 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 434.024,45 

TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 1.781.583,09 
 
SEGON.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost 2014. 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2014, i que forma part de la 
documentació que integra el pressupost general. 
 
QUART.- Exposar al públic, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció al Butlletí Oficial de 
la Província i al taulell d’anuncis municipal, l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 
econòmic 2014, les bases d’execució i la plantilla de personal aprovats, als efectes d’examen i 
reclamacions, en el ben entès que, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap reclamació, 
s’entendrà aprovat definitivament. 
 
CINQUÈ.- Un cop aprovat definitivament el pressupost, procedir a la seva publicació, resumit a nivell de 
capítols, en el Butlletí Oficial de la Província, moment en què entrarà en vigor. 
 
SISÈ.-. Trametre el Pressupost, definitivament aprovat, al Departament de Governació i  
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’ Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents 
     
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 20,40 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 Interventora interina 
l’Alcalde  
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                            Olga Reig Marin 

  


