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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
DATA   7 DE DESEMBRE DE 2011 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  
1er. Tinent d’Alcalde 
2n. Tinent d’Alcalde 
3er. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau i  Comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
Sr. Ivan Garcia i Fernández 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
Regidora 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 
Sr. Ernest Sánchez i Molina 
Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa M. Vilà Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 10 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 caràcter d’urgència amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Ratificació de l’ urgència de la convocatòria 

 
2.- Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2011  
 
3.- Aprovació de la prorroga del conveni marc de col�laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants per l’organització i el finançament dels 
serveis socials bàsics. 
 
4.-  Pessebre Vivent del Bages a les Torres de Fals. 
 
5.- Designació del representant de l’Ajuntament de Fonollosa a la Xarxa Local de Consum. 
 
6.- Proposta de conveni de col�laboració entre el consell comarcal del Bages i l’Ajuntament de 
Fonollosa pel desenvolupament d’accions de suport i promoció dels espais industrials i de les empreses 
del municipi: Aprovació.  



 
7.-  Aprovació del Pla Local de Joventut  

 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1. RATIFICACIÓ DE L’ URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 

 
Per part de l’Alcaldia es justifica la convocatòria d’aquest Ple extraordinari amb caràcter urgent 
per tal de procedir a la tramitació de l’expedient de modificació de crèdits que s’indicarà, 
necessari per a procedir a la comptabilització de despeses de l’Ajuntament. 
 
Atenent aquesta circumstància i de conformitat amb allò que disposa l’art.79 del RD 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió extraordinària. 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2011  
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 2 de desembre de 2011 i que, transcrita, diu: 
 
“Vist l’informe de Secretaria-Intervenció de data 1 de desembre de 2011 que  diu: 

 
ASSUMPTE:  Modificació pressupostària número 4/2011 per  transferència de crèdits  

 

Antecedents: 
 

• Pressupostos generals de l'Ajuntament de Fonollosa aprovats definitivament el 13 d’abril 

de 2011. 

• Modificació pressupostària 1/2011 per incorporació parcial de romanents aprovada per 

Resolució de l’Alcaldia el dia 10 de març de 2011 

• Modificació pressupostària 2/2011 per incorporació parcial de romanents de crèdit 

aprovada per Resolució de l’Alcaldia 9 de juny de 2011. 

• Modificació pressupostària 3/2011 per suplement de crèdit aprovada per Acord Plenari el 

dia 26 d’octubre de 2011. 

 

Legislació aplicable: 
 

• Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril (LRBRL) 
• Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 8/87 de 15 d'abril (LLMC) 
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• Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 
• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (EC 817/90). Reglament pressupostari (RD 500/90). 
• Llei General Pressupostària, Text Refós de 23 de setembre de 1988 (LGP). 
• La resta de les disposicions concordants amb les anteriors o que desenvolupen aquelles. 

• Bases 8a d’execució del vigent pressupost. 

 

Justificació de la modificació: 
 
En data d’avui s’ha constatat insuficient consignació pressupostària  en les partides que s’indiquen i 

que són objecte del present expedient de modificació pressupostària per transferència de crèdits, 

essent possible la minoració d’altes partides de diferent vinculació jurídica: 

 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN BAIXA: 

 

Partida Nom 
Consignació     

inicial 
 Disminució 

Consignació 
definitiva 

15.12000 Sous grup A1         594,00 €        594,00 €                 -   €  
15.12100 Complement desti          953,00 €        953,00 €                 -   €  
15.12101 Complement específic         953,00 €        953,00 €                 -   €  
16.22104 Vestuari      2.000,00 €     1.500,00 €          500,00 €  
32.48002 Subvenció Ampa llar d'infants Reixics         250,00 €        250,00 €                 -   €  
45.21001 Infraestructura i bens naturals (camins)     30.000,00 €        795,00 €     29.205,00 €  
91.23100 Despeses de locomoció      2.000,00 €     1.500,00 €          500,00 €  
91.23300 Altres indemnitzacions (assistència a Plens)      3.200,00 €        600,00 €       2.600,00 €  
92.15000 Complement de productivitat      2.500,00 €     2.500,00 €                 -   €  
92.16000 Seguretat social   156.000,00 €     7.500,00 €    148.500,00 €  
92.22103 Combustibles i carburants      3.500,00 €     3.500,00 €                 -   €  
92.22601 Atencions protocolaries      3.000,00 €     1.500,00 €       1.500,00 €  
92.22603 Anuncis oficials      3.000,00 €        800,00 €       2.200,00 €  

92.22708 Servei de recaptació     20.000,00 €     3.000,00 €     17.000,00 €  

  TOTAL   227.950,00 €   25.945,00 €    202.005,00 €  

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN ALTA: 
 

Partida Nom 
Consignació     

inicial 
 Increment  

Consignació 
definitiva 

01.35900 Altres  despeses financeres     20.000,00 €   14.500,00 €     34.500,00 €  
15.22706 Estudis i treballs tècnics     27.000,00 €     4.750,00 €     31.750,00 €  
16.63500 Mobiliari i estris      2.000,00 €     1.195,00 €       3.195,00 €  
32.22708 Despeses diverses (material activitats)      1.820,00 €        250,00 €       2.070,00 €  
32.22709 Servei de menjador llar d'infants     30.000,00 €     4.200,00 €     34.200,00 €  

32.63500 Mobiliari i estris      1.900,00 €     1.050,00 €       2.950,00 €  

  TOTAL     82.720,00 €   25.945,00 €    108.665,00 €  
 

 

Procediment i òrgan competent: 



 
D’acord amb les vigents disposicions  en matèria d’Hisendes Locals, i l’article 8è de les bases 

d’execució del pressupost vigent, l’aprovació d’aquesta modificació serà competència del Ple de la 

Corporació i haurà d’ ésser  exposada al públic als efectes de presentació d’al�legacions” 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
                

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària núm. 4/2011 per transferència de crèdit amb el 
detall que consta en la part expositiva del present acord. 

 
Segon.- Comunicar al Departament de comptabilitat l’anterior acord per tal de que es procedeixi 
comptablement al registre dels corresponents assentaments inherents a la modificació 
pressupostària. 

 
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. 
 
3.- APROVACIÓ DE LA PRORROGA DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAGES I ELS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 20.000 
HABITANTS PER L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez vol fer constar que s’ha inclòs en la convocatòria assumptes que no són 
objecte d’un ple extraordinari urgent i que, en tot cas, no s’ha donat una informació prèvia. Per 
aquest motiu demana que es retirin de l’ordre del dia els punts número 3 i 7 per tal de poder-los 
tractar amb normalitat en un proper ple ordinari. 

 
S’ACORDA: 

 
Únic.- Retirar de l’ordre del dia els punts números 3 i 7 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
4.-  PESSEBRE VIVENT DEL BAGES A LES TORRES DE FALS. 
 
Vist que en data 2 de desembre de 2011 ha entrat en aquest Ajuntament escrit signat pel Sr. 
Antoni Arnau i Prat, en la seva qualitat de president de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals, 
mitjançant el qual es sol�licita autorització per a la celebració del Pessebre Vivent del Bages, 
durant els dies 18 i 26 de desembre de 2011 i 1,6,8 i 15 de gener de 2012, a l’espai lliure de 
l’entorn de Les Torres de Fals, 
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Vist que l’arquitecte municipal, en data 2 de desembre de 2011, ha emès l’informe que es 
transcriu a continuació: 
 
“1.- La tramitació d’aquesta autorització administrativa s’ha de fer seguint el que es disposa al 

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles i activitats 

recreatives. 

 

2.- D’acord amb el que es disposa a l’article 32 d’aquesta normativa, procedeix acreditar la 

compatibilitat urbanística de l’emplaçament amb l’activitat sotmesa a autorització. 

 

La normativa urbanística aplicable es correspon amb la continguda a les vigents Normes 

Subsidiàries de Fonollosa, aprovades pel Consell Executiu en data 29 de maig de 2001 (text 

refós de 5 de desembre de 2001) i publicades al DOGC 3432 de 17/07/2001 i BOPB 256 de 

25/10/2004. 

 

D’acord amb aquesta normativa, l’entorn de les Torres de Fals, es dintre el sòl no urbanitzable , 

en àrea de regeneració ambiental i paisatgística, clau 7. 

 

L’activitat proposada es compatible amb la regulació d’usos prescrita per aquesta zona. 

 

2.- El Pessebre Vivent del Bages es una activitat de caire tradicional, que es representa des fa 

més de trenta anys, organitzada per l’Associació Cultural i Recreativa de Fals, i en la que 

s’integren una part important dels veïns del municipi. Es per aixó que s’ha de considerar inclosa 

a l’apartat II.2, paràgraf e) del Reglament (Manifestacions festives de caràcter cultural i 

tradicional). 

 

3.- La tramitació d’aquesta autorització s’ha de fer complimentant el que es disposa als articles 

95 e) i 110 del Reglament. Tota vegada que aquesta activitat compta amb la col�laboració 

d’aquest Ajuntament, s’ha de valorar la conveniència d’emparar el seu exercici amb la regulació 

de l’article 110 abans esmentat. 

 

4.- En tot cas s’ha de fer constar que l’aforament màxim del recinte a on es desenvolupa el 

pessebre s’ha de limitar a 499 persones. 

 

5.- En aplicació del que es disposa als articles 80 i 81.3 del Reglament cal que es disposi d’una 

assegurança de responsabilitat civil de 600.000 euros de quantia. 

 

6.- D’acord amb el que es disposa a l’article 111, cal que, com a mínim, es disposi de: 

 

a) Servei d’assistència sanitària d’urgència, amb personal mèdic responsable. 



b) Control d’aforament. 

c) Protocol d’actuació d’emergència per cas d’incendi o accident. 

d) Control de seguretat a l’interior del recinte, i al seu entorn més immediat. 

 

S’ha de demanar la col�laboració dels serveis de seguretat i protecció d’incendis de la Generalitat 

de Catalunya, especialment pel que fa a l’ordenació dels accessos, de l’entorn del recinte, i pel 

cas de que es generi una emergència. 

 

Es per això que hem de fer informe favorable a l’atorgament de l’autorització administrativa 

esmentada a l’encapçalament, amb les prescripcions dels apartats 4, 5 i 6 anteriors. 

 

Es tot el que es pot informar.Fonollosa a 2 de desembre de 2011.” 

 
Vist l’informe de Secretaria emès en data  5 de desembre de 2011 que diu el següent: 
 
“En data 2 de desembre de 2011 ha tingut entrada sol�licitud de Antoni Arnau Prat, que actua en 

qualitat de president de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals, en la qual demana autorització 

administrativa per a la celebració del Pessebre Vivent del Bages, durant els dies 18 i 26 de 

desembre i 1, 6, 8 i 15 a l’entorn denominat Les Torres de Fals, al terme municipal de Fonollosa. 

 

La normativa aplicable està constituïda pels preceptes següents: 

 

- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives. 

- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles i activitats 

recreatives. 

 

En data 2 de desembre de 2011, s’ha emès informe tècnic municipal, en compliment de l’article 

32 del Reglament, favorable pel que fa a la compatibilitat de l’activitat que es vol realitzar amb el 

planejament urbanístic del municipi. 

 

D’acord amb aquesta normativa l’activitat es troba inclosa a l’Annex I l’apartat II.2, paràgraf e) del 

Reglament (Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional). 

 

El procediment a seguir per autoritzar la realització de l’activitat esmentada és el regulat a l’article 

95 e) de l’esmentat reglament (Espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter 

extraordinari que es diguin a terme en motiu de festes i revetlles populars), i requereix llicència 

municipal. 

 

La documentació necessària i requisits que ha d’acompanyar la sol�licitud està descrita a l’article 

111 del Reglament. 

La sol�licitud presentada no reuneix els requisits legalment exigits, tota vegada que no s’acredita 

els requisits generals establerts a l’article 111 del Regalament, i en tot cas manca el següent: 

  



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

a) Memòria d’espectacle públic o d’activitat de caràcter extraordinari que contingui com a 

mínim el que estableix l’article 113 del Reglament. 

 

Un cop fet el requeriment de la documentació que manca, i aportada la documentació exigida cal 

trametre l’expedient als informes preceptius i vinculants dels òrgans de la Generalitat competents 

en les matèries següents: 

 

- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 

- Seguretat ciutadana 

- Servei Català de Trànsit 

- Protecció civil 

 

Paral�lelament, s’informa que l’òrgan competent per a la tramitació de l’esmentat expedient és 

l’alcaldia”. 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Deixar constància de la voluntat d’aquest Ajuntament de que es dugui a terme la 
celebració del Pessebre Vivent del Bages. 
 
Segon.-  Manifestar que l’autorització sol�licitada  es concedirà una vegada presentada la 
documentació requerida en els informes tècnics que consten en la part expositiva del present 
acord. 
 
5.- DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA A LA XARXA 
LOCAL DE CONSUM. 
 
Vist que aquest Ajuntament va  aprovar el conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum, 
inscrit dins l’àmbit del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 
 
Vist que des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona s’ha requerit el 
representant del municipi a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum, d’acord amb l’art. 
15 del seu Reglament, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Nomenar als regidors  que s’indiquen representants del municipi de Fonollosa a 
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum: 
 

o Primer representant: Sr. Ivan Garcia i Fernández 
o Segon representant: Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 



 
Segon.-  Comunicar el present acord al Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la 
Diputació de Barcelona. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez demana informació de les funcions de la Xarxa Local de Consum. 
 
El Sr. Ivan Garcia explica que la Xarxa posa a disposició dels municipis adherits una oficina 
d’informació  i altres serveis informatius però que no està molt utilitzat pels veïns. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez proposa adoptar mesures per a optimitzar l’utlització d’aquest servei. 
 
6.- PROPOSTA DE CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES I L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PEL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS DE 
SUPORT I PROMOCIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS I DE LES EMPRESES DEL MUNICIPI: 
APROVACIÓ.  
 
Vist que el Consell Comarcal del Bages disposa  d’un instrument de consulta i publicació, a 
través d’una web, de l’oferta de sòl industrial de la comarca, de les seves característiques en 
quant a accessibilitat, urbanització, etc , així com també de les empreses que hi són ubicades, 
 
Vista la proposta de conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Fonollosa pel desenvolupament d’accions de suport i promoció dels espais industrials i de les 
empreses del municipi, 
 
Atès que l’aportació econòmica que es deriva del present conveni és de 250 euros a satisfer amb 
caràcter bianual, 
 
Atès que, tal com estableix l’apartat onzè del pacte quart, cal nomenar dos membres de la 
Comissió mixta d’execució i seguiment, 

 
S’ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament 
de Fonollosa pel desenvolupament d’accions de suport i promoció dels espais industrials i de les 
empreses del municipi. 
 
Segon.-  Nomenar al Sr. Eloi Hernàndez i Mosella , regidor d’aquest Ajuntament,  i a la Sra. 
Laura Martos i Vila,  administrativa de l’àrea de Territori, com a membres de la Comissió mixta 
d’execució i de seguiment de les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni. 
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Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni aprovat. 
 
Quart.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages. 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
INTERVENCIONS: 
 
 El Sr. Eloi Hernàndez explica que aquest conveni permetrà l’actualització  del cens de les 
activitats econòmiques del municipi i  serà una gran eina per al desenvolupament econòmic del 
municipi. 

 

7.-  APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT  
 
Aquest punt ha estat retirat de la present convocatòria. 

 

 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 11 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Serarols Beltran 


