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

CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2016 

 
 

Membres assistents 
 
Alcalde-President 
Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
 
Regidors 
Sr. Francisco Vizcaíno i Guerrero 
Sra. Elisa Carvajal i Rojas 
Sra. Montserrat Serra i Prat  
Sr. Joan Grau i Comas. 
Sr. Joan Badia i Lladó 
Sra. Àfrica Rodríguez i Escoda 
Sr. Jordi Barcons i Jiménez 
 
Secretària-interventora 
Sra. Rosa Vilà i Pallerola,  
 

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 18 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 del Compte General 2015 

 
INCIDÈNCIES: El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Xavier Camarasa 

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

1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015 

Es presenta la següent proposta d’acord: 
 
“El Compte General de l’Ajuntament de Fonollosa corresponent a l’exercici econòmic 2015 va ser 
dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 23 d’agost de 2016. 
 
L’expedient del Compte General va ser sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de data 2 de setembre de 2016, al tauler d’anuncis de la corporació i a l’e-
tauler, sense que es presentessin reclamacions, segons s’acredita mitjançant certificació de secretaria de 
data 13 de octubre de 2016. 
 
D’acord amb 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,  
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S ’ A C O R D A  : 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2015, 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 2015  a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d’acord amb el que determinen els articles 208 
a 212 del TRLHL. 
 
VOTACIÓ: 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat. 
 

 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 18,30 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  

L’Alcalde 

 

 

Eloi Hernàndez i Mosella 

 


