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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 

9 DE SETEMBRE DE 2010 
  

 
 
MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  Sr. Jaume Serarols Beltran 

 
1er. Tinent d’Alcalde Sr. Alfons Parcerisas Rosanas 
2n. Tinent d’Alcalde Sr. David Fàbrega Casellas 
3er. Tinent d’Alcalde Sr. Carles Soler Serra 
Regidor Sr. Josep A. Moya Membrive 
Regidor Sr. Agustí Lleyda Basiana 
Regidor Sr. Ernest Sánchez Molina 
Regidora Sra. Eva Juvert i Vila 
Regidora Sra. Montserrat Barea Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21:00 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 ordinària amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
2. Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
3. Seguiment d’acords. 
4. Proposta de festes locals 2011. 
5. Ordenança fiscal núm. 21 reguladora dels preus públics municipals 
6. Modificació plantilla de personal. 
7. Moció del grup municipal d’esquerra.   
8. Informacions de l’Àrea de Territori. 
9. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
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10. Informacions de l’Àrea Interna. 
11. Precs i preguntes. 

 
Comprovat el quòrum d’assistència per a una vàlida celebració del ple el President disposa l’inici 
de la sessió. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
 Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el 8 
de juliol de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
Vist que per part del Sr. Moya  es proposa ampliacions al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 8 de juliol 
de 2010 amb les  següents correccions: 
En el punt núm. 7, apartat 3 de les informacions del regidor delegat de l’àrea interna, on diu: 

o “ Del procés de construcció de les àrees d’aportació per a la recollida d’escombraries 
a Canet de Fals.  

El Sr. Moya diu que estan molt ben construïdes però que en el segon sector s’ha passat de 
cinc àrees previstes a quatre i s’ha canviat la ubicació, no sent correcta la instal·lació d’una 
àrea davant la terrassa de Ca l’Àngela”, ha de dir: 

o “ Del procés de construcció de les àrees d’aportació per a la recollida d’escombraries 
a Canet de Fals.  

El Sr. Moya diu que estan molt ben construïdes però que en el segon sector s’ha passat de 
cinc àrees previstes a quatre i s’ha canviat la ubicació, no sent correcta la instal·lació d’una àrea 
davant la terrassa de Ca l’Àngela. El Sr. Fàbrega diu que es van desplaçar en base a criteris dels 
tècnics i dels propietaris, i que el projecte només contemplava 4 àrees. El Sr. Moya vol fer 
constar que en un principi es van marcar cinc àrees i que en el projecte es van reduir a quatre” 

 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
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2. DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ 

Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia que es relacionen en el següent quadre i 
s’anuncia que el resum restarà exposat en el tauler d’anuncis de la corporació: 
 

TEMA DATA AREA COMENTARI 

LLICÈNCIES D'BORES 03/06/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de  llicència d'obres a RECLARIDS, SL. , per asfaltar camí 
d'accés a la planta de reciclatge a la finca Can Canals 

APROVACIO TAXES 06/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ de liquidacions Taxa per la prestació de servei d'Escola 
Bressol, mes de juny 2010 

APROVACIO TAXES 02/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ de liquidacions Taxa per la prestació de serveis 
assistencials (cursos i tallers, abril-juny 2010) 

CONTRACTACIÓ 
D'OBRES 05/07/2010 TERRITORI APROVAR el Pla de Seguretat i Salut de l'obra "Implementació de la 

caldera de biomassa al CEIP Sant Jordi" 

LLICÈNCIA D'OBRES 05/07/2010 TERRITORI SUSPENSIÓ de la tramitació de l'expedient de legalització habitatge 
sol.licitada per Pau Vives Viladrich, fins que esmeni deficiències 

PROTECCIÓ LEGALITAT 
URBANISTICA 07/07/2010 TERRITORI 

SUSPENSIÓ de la tramitació de l'expedient de concessió de llicència 
municipal a Francisco Cuellar Mejias fins aportació de documentació 
tècnica 

LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 07/07/2010 TERRITORI 
REQUERIMENT a Lluis Palà Bonvehi per sol.lucionar mancances 
detectades en l'informe de control periodic de l'activitat cria intensiva de 
porcí d'engreix 

AJUTS I SUBVENCIONS 707/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

ACCEPTACIO ajut Programa Complementari  "Suficiencia alimentaria  en 
el periode 0-3 anys a les Escoles Bressol municipals" 

EXPEDIENT INFORMATIU 07/07/2010 TERRITORI TANCAMENT expedient informatiu obert a Jacint Oliva i Rosa M Torra 
per aclarir discrepancies sobre construccio existent 

AJUTS I SUBVENCIONS 08/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES APROVACIÓ ajut urgència social família expedient social 2010/16 

LLICÈNCIA D'ACTIVITATS 09/07/2010 TERRITORI AUTORITZACIÓ canvi titularitat llicència ambiental 3/2009 a favor 
d'Enriqueta Vila Bacardit 

PROJECTES D'OBRES 13/07/2010 TERRITORI ELEVACIÓ a definitiu el projecte d'obres "Adequació enllumenat al poble 
de Fonollosa" 

NOMENAMENTS 13/07/2010 ALCALDIA 
NOMENAMENT pel càrrec de secretària accidental a la Sra. Maria Serra i 
a la Sra. Laura Martos, durant per periode de vacances de la secretària 
titular 

PERSONAL 16/07/2010 AREA INTERNA 
APROVACIÓ llistat d'admesos i convocatòria per a les proves selectives 
per a la provisió d'una plaça de personal funcionari, grup C1, escala 
administració general 

CONTRACTACIÓ 
D'OBRES 23/07/2010 TERRITORI APROVACIÓ del Pla de Seguretat i Salut de les obres "Arranjament del 

Camí de Boixeda" 

NÒMINES 19/07/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ d'un complement de productivitat a dos treballadores de 
l'Ajuntament 

APROVACIO TAXES 27/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions Taxa per la prestació de servei d'Escola 
Bressol, mes de juliol  2010 

DEVOLUCIÓ TAXES 28/07/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

AUTORITZACIÓ  devolució per anul.lació drets reconeguts per Taxa 
assistència a l'Escola Bressol municipal, a diferents alumnes beneficiaris 
d'un ajut del Departament d'Educació 

FACTURES 30/06/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ relació de factures núm. F/2010/9 de 30 de juny de 2010 

FACTURES 31/07/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ relació de factures núm. F/2010/10 de 31 de juliol de 2010 
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LLICÈNCIA 1 OCUPACIO 02/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia de Primera Ocupació a Abel Guarch Torà, per 
l'habitatge del C/ Gisbert de Ribelles, 11-13 

AJUTS I SUBVENCIONS 03/08/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES APROVACIÓ ajut d'urgència social a la família expedient social 2010/16 

LLICENCIA D'OBRES 03/08/2010 TERRITORI REQUERIMENT d'esmena de deficiències detectades a la sol.licitud 
presentada per Jose Antonio Vall Vall 

LLICENCIA D'OBRES 03/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ prorroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per Jaume 
Serarols Sunyé 

APROVACIO TAXES 05/082010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions de la Taxa per la prestació de Serveis 
Assistèncials (cursos informàtica , mes de juliol) 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia d'Obres a Josep Torradas Colillas per reformes 
interiors a la masia Cal Manel d'Oliveras 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicència d'Obres a Josep Tobella Marsinyach per 
reforçar marge a la masia Cal Jaume Ruc 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de prorroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per Carlos 
Caro Altimira per la construcció d'un habitatge unifamiliar 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/08/2010 TERRITORI 
SUSPENSIÓ de la tramitació de la Llicència municipal per la legalització 
d'un habitatge unifamiliar sol.licitada per Ramon Tapia Jaen, fins dictamen 
de la Comissió d'Urbanisme 

LLICÈNCIA D'OBRES 16/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicència d'Obres a Manel Lopez Rodriguez per reparació 
xemeneia a l'habitatge situat al C/ Joan Planas, 4 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per l'activitat "Pessebre 
Vivent del Bages" any 2010 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per l'activitat "Festa de Sant 
Vicenç" i "Carnestoltes infantil" any 2010 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fonollosa per l'activitat "10 anys 
grup de teatre" i "Vesprades sota l'alzina" any 2009 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per l'activitat "Festa de Sant 
Vicenç" i "Carnestoltes infantil" any 2010 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACER Pla de la Vila de Canet de Fals per 
l'activitat "Festa Rociera" i "Festa de Sant JOrdi" any 2009 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACV de Camps per l'activitat "Festa de 
Santa LLúcia", any 2009 

AJUTS I SUBVENCIONS 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

CONCESSIÓ de subvenció a l'ACR de Fals per diverses activitats 
culturals, any 2009 

CASALS D'ESTIU 16/08/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions per repartiment deficit Casal d'Estiu any 2008 
amb els ajuntaments d'Aguilar de Segarra i Rajadell i aprovació despesa 
de l'Ajuntament d'Aguilar de Segarra 

PROJECTES D'OBRES 19/08/2010 TERRITORI ELEVACIÓ a definitiu acord d'aprovació del projecte d'obra "Projecte 
Complementari d'urbanització de Canet de Fals, 2a fase". 

LLICÈNCIES 
D'ACTIVITATS 27/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ d'autorització per exercir l'activitat ramadera i equí , annex 

III Llei 3/1998, a Leonor Diaz de Liaño 

LLICÈNCIA D'OBRES 27/08/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ prorroga de la Llicencia d'Obres sol.licitada per Pilar 
Castillo Albamonte, per la construcció d'un habitatge unifamiliar al C/ 
Advocat Zabala, 2 

PLANS DE GESTIO 
FORESTAL 27/08/2010 TERRITORI 

AUTORITZACIÓ de la tal.la d'arbres prevista al Pla de Gestió Forestal de 
la finca Massana i NO AUTORITZACIÓ de la rompuda prevista en el 
mateix pla . 

LLICÈNCIA D'OBRES 30/08/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicència d'Obres a Rustic Resort, SL per construcció 
d'un cobert  agrícola a la finca Can Coma de Camps 

EXPEDIENT D'ORDRE 
D'EXECUCIÓ 30/10/2010 TERRITORI INCOACIÓ expedient d'ordre d'execució en relació a l'immoble del C/ 

Pins, 40 
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RESPONSABLITAT 
PATRIMONIAL 31/08/2010 TERRITORI 

REQUERIMENT d'esmena de les deficiencies detectades en l'escrit de 
reclamació per danys soferts a la seva propietat,  presentat per Isidre 
Macià, en representació de Rústic Resort, SL 

I 
NTERVENCIONS: 
 
El Sr. Sánchez demana les següents informacions en relació als decrets anteriors: 

o Nombre de persones presentades en el procés  selectiu per a provisió d’una plaça 
d’administratiu: El Sr. Fàbrega diu que s’han presentat 7 aspirants. 

o Concepte del complement de productivitat satisfet a treballadores de l’Ajuntament. El 
Sr. Fàbrega informa que s’ha assignat un complement de productivitat, corresponent 
a l’any 2009, a l’auxiliar de comptabilitat per les tasques de recopilació de dades de 
projectes comptables, de personal per tal d’iniciar el programa de gestió de nòmines, 
de crèdits per confeccionar el mòdul de passius i posada al dia de la comptabilitat, i 
un altre a l’auxiliar d’atenció al públic per haver assumit tasques considerables no 
contemplades en el seu lloc de treball. 

o Import de les diferents subvencions concedides a les entitats. El Sr. Soler indica que 
no recorda l’import exacte de totes elles i que ja els hi farà saber. 

 
3. SEGUIMENT D’ACORDS. 
 
Per l’alcaldia es fa un seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum del qual és 
el següent:  

o Execució subsidiària per a la neteja de parcel·les a Canet de Fals: notificacions 
preparades per a notificar. 

o Projecte complementari de Canet de Fals 2a. fase: obert el període de presentació 
d’ofertes per a la seva adjudicació. 

o Moció de rebuig a al Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya aprovat en referèndum pel poble català l’any 2006: Comunicat als diferents 
organismes i institucions. 
 

4.   PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2011 
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Vist que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha requerit a aquest 
Ajuntament, mitjançant escrit que ha tingut entrada el dia 25 de juny de 2010 (núm. 668), la 
proposta de les festes locals d’aquest Municipi als efectes d’elaboració del calendari laboral 
2011. 
Atesa l’Ordre TRE/309/2010 d’ 11 de maig, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2011. 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Primer. Proposar els dies que s’indiquen a continuació com a festes locals del Municipi de 
Fonollosa per a l’any 2011: 

• 21 de febrer 

• 22 d’agost 
Segon. Trametre el següent acord al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS. 
 
Vista la necessitat  de procedir a  la renovació de les bústies actuals dels diferents nuclis i 
disseminats del municipi, totalment insuficients, per tal dur a terme, al mateix temps, una 
reorganització i  aconseguir una millora en el servei de correus, 
Atès que es tracta d’una prestació de serveis que no són de sol·licitud o de recepció obligatòria 
pels administrats i, en conseqüència, procedeix  l’aprovació d’una ordenança fiscal reguladora 
dels preus públics municipals, 
Atès allò que disposen els articles 15.1 i 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora  de les Hisendes Locals, 
 
S ’ A C O R D A  : 
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Primer. L’establiment  d’un preu públic per a la instal·lació de bústies al municipi i l’aprovació, 
amb caràcter provisional, de l’Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora dels preus públics 
municipals, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit. 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així com el 
text complet de l’ Ordenança aprovada,  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 de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.” 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per sis vots favorables dels senyors Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega, Josep A Moya (CIU), i Montserrat 
Barea (PSC), i tres en contra del senyors Agustí Lleyda, Ernest Sánchez i Eva Juvert (ERC). 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Moya manifesta estar d’acord amb aquesta actuació però diu que ja estava inclosa, així 
com els tendals, en el projecte de la Plaça pla de la vila, i així vol que consti en un informe tècnic. 
El Sr. Parcerisas diu que els tendals no estaven previstos en l’esmentat projecte i que no es 
contemplava una actuació global de canvi de bústies com la que es fa ara en tot el municipi. 
El Sr. Sánchez diu que, després de pagar les obres d’urbanització, ara cada veí haurà de tornar 
a pagar de nou la bústia que ara ja té. El Sr. Parcerisas explica que les bústies es retiren per que 
estan en mal estat i ocupen molt espai, i que per tal de dur a terme la nova reordenació i millora 
del servei de correus seria impossible mantenir les antigues i ajuntar-les amb les noves. Afegeix 
que han de pagar tots els afectats i que els que viuen en disseminats també es fan càrrec del 
manteniment dels carrers. 
El Sr. Lleyda diu que en l’informe de costos no consta la subvenció que hi ha demanada. El Sr. 
Parcerisas diu que no estan inclosos els treballs d’instal·lació, que són els que seran 
subvencionats. 
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El Sr. Lleyda considera que s’hauria d’obrir un procés de participació ciutadana i conèixer tots els 
aspectes, com ara la titularitat de les bústies, si les properes bústies aniran incrementades amb 
el cost de la instal·lació si no hi ha subvenció, si estaran cobertes per una assegurança... 
El Sr. Moya demana si és molt urgent. El Sr. Parcerisas diu que Correus exigeix aquesta 
actuació per a millorar el servei i si entren noves empreses quan es produeixi la liberalització del 
servei serà també necessari, doncs amb la situació actual es triga molt a fer el repartiment i, per 
tant, és evident el mal funcionament. 
 

6. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
6.1 Vist que l’Alcaldia ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació de la 
plantilla de personal i relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament: 
 
Proposta d’acord  

 
“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 13 de maig de 2010, va aprovar la plantilla de personal i 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, 
Vist que una vegada analitzades les necessitats en matèria de recursos humans de l’ajuntament, 
en la part administrativa, existeixen factors que aconsellen plantejar una modificació de la 
plantilla actual en base a criteris de caràcter organitzatiu, tècnic i econòmic, 
Vist que el regidor responsable de l’àrea interna,  en data 30 d’agost de 2010, ha emès un 
informe en el que es fa un anàlisis de l’evolució dels serveis administratius de l’ajuntament, de 
les necessitats que existien en un primer moment i en l’actualitat, i dels objectius aconseguits en 
els últims temps, 
Vist que el mateix informe proposa una reorganització de les funcions assignades a cada lloc de 
treball i la supressió d’una plaça d’auxiliar administratiu, 
Atès que també s’ha de tenir en consideració que aquesta reorganització i supressió de plaça 
suposarà un estalvi en els pressupostos públics, la qual cosa farà que es contribueixi a la 
reducció del dèficit públic, 
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció en data 31 d’agost de 2010, 
Vist que la modificació proposada ha estat comunicada a la representant dels treballadors, 
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Ateses les consideracions exposades i els informes referenciats que obren a l’expedient, es 
proposa al ple l’adopció dels següents acord: 
Primer.- Aprovar la modificació 1/2010 de la plantilla de personal d’aquest ajuntament segons es 
detalla a continuació: 

o Amortitzar el lloc de treball núm. 2.1.3 d’auxiliar administrativa adscrita a secretaria i 
urbanisme. 

o Incrementar la dedicació del lloc de treball 2.1.4 d’auxiliar administrativa que passarà a 
se de jornada complerta. 

Segon.- Publicar el present acord al BOPB i al DOGC, en els termes establerts a l’article 28.2 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al serveis de les 
Entitats locals de Catalunya. 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 Fonollosa, 1 de setembre de 2010. L’Alcalde, Jaume Serarols Beltran.” 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ:  Es procedeix a la votació amb el següent resultat: quatre vots favorables dels 
senyors Jaume Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbrega (CIU), una abstenció de 
la Sra. Montserrat Barea (PSC), i quatre en contra del senyors Josep A Moya (CIU), Agustí 
Lleyda, Ernest Sánchez i Eva Juvert (ERC). 
D’acord amb allò que disposa l’article 46.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  de les 
Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, l’article 100.2 del Reial Decret 2568/1086, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, cal procedir a una nova votació  i, en el cas de mantenir-se  l’empat, decideix el vot de 
qualitat del senyor Alcalde. 
Realitzada la segona votació i persistint el mateix empat resta aprovat el precedent acord amb el 
vot de qualitat del senyor Alcalde. 
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INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Moya vol fer constar que és dur que aquesta amortització impliqui la finalització de la 
relació de treball de la persona que ocupa la plaça, de forma interina,  però que és més greu el 
fet que sigui sense cap tipus d’indemnització. 
Afegeix que és la fórmula més fàcil però la més injusta, i que cal pensar com queda la resta de la 
plantilla. 
El Sr. Fàbrega diu que, tal com queda justificat en el seu informe, és assumible i, per tant, viable 
l’amortització d’aquest lloc de treball, doncs ha estat possible la reorganització  administrativa 
fent un  estudi acurat de les tasques de cada lloc de treball. Afegeix que la fórmula és correcta i 
que suposarà al mateix temps una mesura de reducció de la despesa, la qual cosa representa 
una bona administració dels recursos públics. 
El Sr. Lleyda diu que no tots els veïns del municipi ho veuen així i que també s’ha pagat 
gratificacions. Motiva el vot del grup d’Esquerra en contra per un  posicionament en defensa dels 
treballadors. 
 
6.2  Vist que l’Alcaldia ha emès la següent proposta d’acord en relació a la modificació de la 
plantilla de personal i relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament: 
 
Proposta d’acord  
 
“Atès que l’art. 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil  i els requisits dels centres, determina que el nombre mínim de professionals 
en presencia simultània en el centre ha de ser igual al nombre de grups en funcionament 
simultani més un, incrementat en un més per cada tres grups. 
 
Vist que en la relació de personal, annexa al pressupost per a l’exercici de 2010,  en la partida 
pressupostària 32-13000 hi ha consignació per a les retribucions d’una educadora de suport de 
la llar d’infants, per tal d’adequar el nombre de professionals de la Llar d’Infants Rexics a la 
normativa citada. 
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Vist que, això no obstant, en la plantilla de personal de l’Ajuntament de Fonollosa, per omissió, 
no es va contemplar aquest lloc de treball. 
 
Per tot  el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció del següent ACORD 
 
Primer.-  Aprovar la modificació 2/2010 de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Fonollosa, 
en el sentit d’incloure el següent lloc de treball: 
 

Denominació lloc nº Places Situació Grup Dedicació 
Escala-sots-escala         

2. PERSONAL LABORAL         
  2.2. Administració Especial Laboral         
  2.2.13. Educadora Infantil de suport 1 V C1 DP 
      
 V: Vacant     
 DP:  Dedicació parcial     

 
Segon.-  Publicar aquesta resolució en el BOP i en el DOGC. 
 
Tercer.-  Comunicar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i a l’Administració de l’Estat. 
 Fonollosa, a  6 de setembre de 2010.L’Alcalde. Jaume Serarols Beltran”. 
 
S’ACORDA: 
 
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. 
 
7 .   MOCIÓ DEL GRUP D’ESQUERRA.  
 
Vist que el grup municipal d’Esquerra ha presentat la moció que es transcriu tot seguit: 
 
“MOCIÓ DE REBUIG ALS PROBLEMES DE FACTURACIÓ ELÈCTRICA D'ENDESA. 
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El grup municipal d'Esquerra denuncia que: 

o Arrel de la liberalització del mercat elèctric de l'1 de juliol de 2009, els clients de 
Fonollosa pertanyents a l’antiga subministradora DEEBSA van ser traspassats a 
Endesa. 

o Aquest traspàs ha suposat una greu alteració del període de facturació. En comptes de 
rebre una factura mensual tal i com indica la llei, s’han acumulat els consums durant un 
període de 6 mesos al gener de 2010 i un altre període de 6 mesos durant l’agost de 
2010. 

o Les factures rebudes no s’han ajustat a la normativa i no indiquen en moltes ocasions les 
lectures dels comptadors. 

o Els consums acumulats són tant elevats que alteren les previsions de despesa de les 
famílies en una època marcada pel context de crisi, amb el perill real de que es talli el 
subministrament elèctric per impagament als veïns afectats en qualsevol moment . 

o La mala ubicació dels nous contractes (inicialment a territori d'Aragó- ERZ) ha complicat 
la localització dels clients si es decidien en trucar al Centre d’Atenció telefònica per 
resoldre problemes comercials o d’incidències elèctriques. 

o L’acumulació de factures i els avisos d’impagament certificats han alterat greument el 
funcionament del servei de correus del municipi. 

o El tancament de l’Oficina Comercial d'Atenció Personalitzada (OCAP) de Manresa ha 
complicat la comunicació directa amb la companyia donat que els Punts de Servei no 
han entès una problemàtica que afecta com a mínim a Rajadell i Fonollosa i en menor 
mesura Aguilar de Segarra. 

Donat que el grup municipal d’Esquerra ha demanat reiteradament explicacions als plens 
municipals i no ha obtingut una resposta positiva es demana: 

o Que l'Ajuntament convoqui una reunió amb el màxim responsable de la companyia al 
Bages i amb la presència de tots els grups polítics municipals per demanar explicacions 
sobre l’estat actual de d’incident i constituir una comissió de seguiment. 

o Instar a la companyia per que es comprometi a donar resposta personalitzada a les 
factures acumulades per a cada client. 

o Instar a la companyia per que es comprometi a una moratòria de tall de 
subministraments mentre no se solucionin els problemes de facturació. 
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o Que l'Ajuntament difongui un full informatiu a tots els veïns informant d'aquesta iniciativa 
i un altre full a posteriori amb els resultats de la reunió. 

Fonollosa, a 31 d'agost de 2010. 
Ernest Sànchez i Molina. Regidor del grup municipal d'Esquerra” 
 
Vist que l’Alcaldia, en data 6 de setembre de 2010, ha formulat la següent proposta d’acord: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra, referent als problemes de facturació de 
la companyia elèctrica ENDESA. 
 
Atès que en relació a la problemàtica plantejada cal fer constar el següent: 
 
1.- En les últimes reunions mantingudes amb responsables de l’empresa ENDESA ja se’ls va 
comunicar el malestar generat per aquesta situació i se’ls va advertir de les conseqüències que 
podien tenir els talls de subministrament als veïns afectats per una situació generada per part de 
l’empresa. 
2.- S’ha estat insistint reiteradament a l’empresa sobre la importància de mantenir informada a la 
població sobre la situació actuals i els contratemps que això representa pels veïns del poble. 
3.- Tot i que la majoria d’accions que es proposen a la moció presentada pel grup municipal 
d’ERC ja s’han dut a terme, es creu oportú estimar la moció a fí i efecte de posar en comú amb 
els altres grups municipals la problemàtica generada amb motiu del retard en la facturació de la 
companyia ENDESA. 
Per tot  el què s’ha exposat anteriorment, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Convocar una reunió amb el responsable de facturació i cobrament de la  companyia 
elèctrica ENDESA a la zona, Sr. Josep Tallaferro i Coll, amb els grups municipals de 
l’Ajuntament de Fonollosa, en la qual se li exposarà la problemàtica generada i s’instarà a 
l’empresa a donar resposta personalitzada a cada client en relació a les factures acumulades i a 
efectuar . 
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Segon.- Difondre un full informatiu a tots els veïns en el qual s’informi de la situació actual i es 
doni resposta als problemes generals amb motiu d’aquest incident. 
 
S’ACORDA:  
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present  acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS:  
El Sr. Sánchez informa que  part d’ Esquerra s’ha presentat la corresponent denúncia a l’ 
Agència Catalana de Consum i al Síndic de Greuges. 
 

8. INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Parcerisas, regidor responsable de l’àrea de territori, informa de les següents actuacions: 
 

o Arranjament de les obres d’urbanització de Canet de Fals: Els treballs començaran a 
partir del dia 13 d’aquest mes. El Sr. Moya fa l’observació que les obres que estan 
marcades per al seu arranjament són les que es van reparar l’any passat. Afegeix que 
l’empresa constructora també tenia el compromís de reparar i deixar en condicions el 
camp de futbol de Canet.  
El Sr. Sánchez posa de manifest l’ incompliment del termini atorgat per a efectuar les 
obres de reparació i pregunta si s’ha demanat pròrroga. El Sr. Parcerisas informa que la 
pròrroga està sol·licitada. 

o Obres d’enllumenat del municipi: L’enllumenat de Fals, subvencionat pel FEOSL, està 
finalitzat, i el de Fonollosa i Camps es preveu la seva execució abans de finals d’any ja 
que resta a l’espera de resolució de la corresponent subvenció. 

o Caldera de biomassa a l’escola CEIP Sant Jordi: Estant finalitzant els treballs 
d’implementació i es compta que en un mes es procedirà a la instal·lació de la caldera. 

o Camí de Boixeda: Està executat i queden pendents alguns punts de senyalització.  
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El Sr. Moya pregunta si s’han posat els gruixos d’aglomerat de 10 cm tal com marca la 
normativa, i que s’ha tingut l’oportunitat de fer més tram ja que els veïns volien 
col·laborar econòmicament.  
El Sr. Parcerisas contesta que els gruixos del camí han estat generosos i que està 
previst fer una segona fase d’aquest camí, que serà un tram més petit però més costos 
per estar en més mal estat. 

o Substitució de finestres i instal·lació de pèrgola a la llar d’infants: Obra totalment 
finalitzada. 

El Sr. Moya fa les següents intervencions: 
o Posa de manifest l’estat lamentable del funcionament de l’antena de telecomunicacions. 

El Sr. Parcerisas diu que l’antena està en condicions però que falta que les companyies 
posin els receptors de cobertura. 

o Informa que al C/ Llogari  Sala s’han produït moviments de terres i s’ha desprès un talús. 
El Sr. Parcerisas diu que aquesta actuació està inclosa en el Projecte complementari 
d’urbanització de Canet de Fals, 2a. fase. 

o Vol fer constar que no s’ha fet cap actuació al nucli de Camps. El Sr. Parcerisas diu que 
les obres d’ asfaltat del camí de l’església han estat incloses al PUOSC i s’ha fet la 
corresponent memòria valorada.  

o Proposa un canvi en l’ ubicació de la depuradora de Fonollosa per tal que el nucli de 
Camps i diverses masies hi podessin abocar. El Sr. Parcerisas recorda que l’esmentat 
projecte està inclòs en el programa  d’actuacions de l’ACA 2005-2008 però que no hi ha 
finançament. Pel que fa al canvi d’ubicació diu que és tema que han de valorar els 
tècnics. 
 

9. INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
El Sr. Soler, regidor responsable de l’àrea de serveis a les persones, informa dels següents 
assumptes: 

o Dels bons resultats de l’Esplai d’estiu 2010 organitzat per la Fundació socioeducativa La 
Xarranca. 

o De la contractació de la Sra. Carla Bas Vidiella com a dinamitzadora de la gent gran. 
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o De les sol·licituds d’ajuts escolars per situacions desfavorides que han estat informades 
favorablement per l’educadora social. 

o De les properes xerrades adreçades al jovent que es duran a terme pel tècnic de 
joventut. 

o De la previsió d’instal·lar el Telecentre a l’edifici de l’Ajuntament. 
 
Finalment el Sr. Soler convida els assistents als actes que es celebraran  amb motiu de l’11 de 
setembre a Can Xamal. 
 
El Sr. Sánchez fa esment a la problemàtica del servei de transport escolar en haver suprimit 
alguna parada de Sant Joan. El Sr. Soler diu que té constància de que s’han produït canvis en 
les parades però no s’ha rebut cap queixa. També informa del servei de taxi que actualment 
efectua el transport escolar de nens de les Deu Últimes de Canet. 
Finalment el Sr. Alcalde fa esment a la sentència recaiguda respecte els robatoris de coure 
provinent de les línies de telèfons que es van produir reiteradament al municipi. 
 

10. INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
El Sr. Fàbrega, regidor delegat de l’àrea interna, informa dels següents assumptes: 
 

o De la celebració, el proper dia 15, de les proves per a la selecció d’una plaça 
d’administratiu/va i de la composició del tribunal. 

o De les noves mesures que s’adoptaran en relació a l’endeutament de les administracions 
públiques. 

o De la propera convocatòria de la Comissió Especial de Comptes a finals de setembre 
 
El Sr. Sánchez reitera la celebració d’un ple  per tractar temes econòmics. 
 
El Sr. Moya fa les següents intervencions: 

o Diu que les àrees mediambientals previstes a Canet de Fals eren cinc i que s’està 
demostrant que les quatre que s’han posat resulten insuficients. 
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o Demana que es duguin a terme les gestions oportunes davant el servei de vies locals de 
la Diputació de Barcelona per tal de senyalitzar la carretera de manera que sigui 
permesa l’entrada al poble venint de l’escola i  al Molí de Boixeda venint de Fonollosa i 
de Canet. L’Alcalde diu que s’ha plantejat moltes vegades aquest problema i que els 
tècnics no ho consideren viable. 

o Demana solució pel mal funcionament del col·lector al Pas de La Gabriela. L’Alcalde diu 
que el tram és competència de la Mancomunitat i que s’ha reiterat moltes vegades 
l’arranjament de l’obra, que no es troba recepcionada encara. 
 

11. PRECS I PREGUNTES.         
  

La Sra. Juvert vol convidar als assistents i al públic en general a la marxa de torxes, que es durà 
a terme a les Torres de Fals el proper dia 10, reivindicativa de la independència de Catalunya, i 
que ha estat organitzada per una comissió formada per gent molt diversa. 
 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 24 hores del dia 9 de 
setembre de 2010  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  
 
 
 
 
Jaume Serarols Beltran 
 
 
 


