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

CELEBRADA EL DIA 30 D’ABRIL DE 2015 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1r Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
Regidor 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau i Comas 
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 
Regidora 

Sr. Xavier Camarasa Palomes 
Sra. Montserrat Barea Prados 
 

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 extraordinària  amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1.- Pressupost General 2015: Aprovació inicial  
 

 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- PRESSUPOST GENERAL 2015: APROVACIÓ INICIAL  
Es sotmet  la proposta que l’alcalde  ha emès en data 29 d’abril de 2015 en relació a l’aprovació del 
pressupost 2015 i que, literalment, diu: 
 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2015: Aprovació inicial. 
 
Vist  el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2015, 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 
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 l’informe de secretaria-intervenció d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat 
Pressupostària, emès en data 28 d’abril  de 2015,  del qual es desprèn que: 
 



 

− “S’assoleix l’objectiu d’estabilitat 
− S’assoleix  el límit de l’objectiu de deute públic 
− S’assoleix el límit de la regla de la despesa 

Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 29 d’abril de 2015, 
 

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  2015, en la forma que s’expressa al resum per capítols següent: 
 
 
 
 
 
 

  
RESUM 

 
  

 
       
 

ESTAT DE 
DESPESES 

 

 

  
    

 
  

       CAPÍTOLS 
 

DENOMINACIÓ   
Import 

 

1. 
OPERACIONS 
NO 
FINANCERES 

     
       

 

1.1 
OPERACIONES 
CORRIENTES 

     1 DESPESES DE PERSONAL. 
  

591.124,99 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 

 
553.174,32 

3 DESPESES FINANCERES. 
   

12.424,69 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 

  
97.386,52 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA                                                                       40.000,00 

 

1.2 
OPERACIONES 
DE CAPITAL 

     6 INVERSIONS REALS. 
   

321.327,66 
7             TRANSFERENCIES DE CAPITAL     8.390,00 

 

2. 
OPERACIONS 
FINANCERES 

     
       9 PASSIUS FINANCERS. 

   
67.888,89 

   

TOTAL PRESSUPOST 
DESPESES 1.691.717,07 
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RESUM 
    

  

 
ESTAT 
D’INGRESSOS 

       
 

  
    

 
  

       CAPÍTOLS 
 

DENOMINACIÓ   
Import 

 

1. OPERACIONS NO 
FINANCERES 

     
       

 

1.1 OPERACIONES 
CORRIENTES 

     
       1 IMPOSTOS DIRECTES. 

   
536.758,20 

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 
   

53.000,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 

 
298.387,51 

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 
  

502.111,70 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 

  
3.600,00 

 

1.2 OPERACIONES 
DE CAPITAL 

     
       7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 

  
297.859,66 

   

TOTAL PRESSUPOST 
D´INGRESSOS 1.691.717,07 

 

 
 

SEGON.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost 2015. 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2015, i que forma part de la 
documentació que integra el pressupost general. 
 
QUART.- Acordar la  no disponibilitat del fons de contingència previst en el capítol 5 del pressupost de 
despeses, la qual regulació està determinada en les Bases del Pressupost. 
 
CINQUÈ.- 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 2015, 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. 



 
SISÈ.- 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. 
 
SETÈ.-. 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. 
 
Després de les intervencions que es recullen més avall 
 
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 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Joan Grau   efectua  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 vers el pressupost de l’any passat. 
Pel que fa al pressupost de despeses exposa les principals variacions que es produeixen en els capítols 
següents: 

o Capítol 1 s’incrementa, bàsicament per la dotació de Plans d’Ocupació atorgats per la Diputació 
de Barcelona i la devolució de la part proporcional del la paga extra 2012. 

o Capítol 4 s’incrementa amb una dotació de l’ordre de 24.000 euros provinents d’un ajut de la 
Diputació de Barcelona  per a despeses socials.  

o El Capítol 5 preveu un fons de contingència, la qual regulació està determinada a les bases del 
pressupost, d’import 40.000 euros. 

o El Capítol 6 preveu les inversions que venen detallades en annex i el qual finançament és 
bàsicament extern. 

o El Capítol 9 contempla l’amortització dels  préstecs vigents. Afegeix que l’import d’interessos de 
préstecs concertats, previst al capítol 3, ha disminuït considerablement per la reducció de 
l’import de l’operació de tresoreria concertada. 

Anuncia que el pressupost que ara s’aprova no contempla les fitxes que acompanyaven la plantilla de 
personal, per quan està previst revisar la relació de llocs de treball amb l’ajut tècnic de la Diputació de 
Barcelona. 

El Sr. Eloi Hernàndez pregunta si, tot i així, continuen vigents. El Sr.  Joan Grau contesta en sentit 
afirmatiu. 

En relació al pressupost d’ingressos es procedeix a l’anàlisi dels diferents  capítols, exposant que s’ha 
tingut en compte en l’elaboració les dades obtingudes en els  padró fiscals. 
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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  
l’Alcalde  
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                            Rosa Vilà i Pallerola 

  


