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

13 DE GENER DE 2011 
 
 

  
 

 
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 i 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, d’actes de sessions anteriors. 
2 Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
3 Seguiment d’acords. 
4 Conveni de col·laboració per a l’organització i el finançament  dels Serveis Socials: 

aprovació de la pròrroga per a l’any 2010. 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

5 Conveni subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la FMC en 
matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals: 
Adhesió. 

6 Assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats  dels ens locals per 
la Diputació de Barcelona. 

7 Compte General 2009: Aprovació. 
8 Moció popular per a la modificació d’horaris del transport públic. 
9 8a. Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Fonollosa: 

aprovació inicial.   
10 Informacions de l’Àrea de Territori. 
11 Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
12 Informacions de l’Àrea Interna. 
13 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, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 21 d’octubre de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  

 
Vist que  no es formulen reparaments  al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 21 
d’octubre de 2010. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 3 de novembre  de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
Vist que  no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
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Únic. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 3 de 
novembre de 2010. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.3.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’Ajuntament celebrada el 11 
de novembre  de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que  no es formulen reparaments 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 11 de 
novembre de 2010. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.4.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament celebrada 
el 9 de desembre  de 2010, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
Vist que   no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 9 de 
desembre de 2010. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  

 
2.-DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ 
 
2.1.- 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'OBRES 08/11/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres  a Mireia Marquez Pascual 
per la legalització i reforma habitatge situat al C/ Gisbert de Ribelles, 3, 
exp. 35/2010  

LLICÈNCIA D'OBRES 08/11/2010 TERRITORI CONCESSIÓ  de llicència d'obres a Alexandre Jubert per a la construcció 
d'un cobert agrícola a la finca la Franquesa, exp. 43/2010 
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DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 08/11/2010 TERRITORI INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanistica per unes 

obres no emparades per llicencia municipal, al C/ Boixos,1 
REGISTRE PARELLES DE 
FET 09/11/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 
AUTORITZACIÓ inscripció unió de fet de Daniel Olio i Mireia Martinez al 
Registre Municipal de Parelles de Fet 

LLICÈNCIA D'OBRES 10/11/2010 TERRITORI CONCESSIÓ llicència de legalització d'obres i reforma de la Masia 
Jaumandreu a Whack 2000, S.L., exp 31/2010 

LLICÈNCIES AMBIENTALS 10/11/2010 TERRITORI SUSPENSIÓ tramitació expedient per canvi no substancial de la llicència 
ambiental 3/2006 ubicada a Casa Joan de Fals 

APROVACIÓ DE TAXES 11/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ rebuts Taxa Subministrament d'aigua, segon trimestre 2010 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 12/11/2010 AREA INTERNA 

CONTRACTACIÓ en règim laboral per obra i servei determinat a 
Alejandro Garcia Tijeras i Jose Bascompta Rey pel desenvolupament dels 
Plans d'Ocupació 2010, expedient 2010Y1G330417/02 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 12/11/2010 AREA INTERNA 

CONTRACTACIÓ en règim laboral per obra i servei determinat a Luis 
Miguel Roca Rodriguez i Antonio Serral Campillos pel desenvolupament 
dels Plans d'Ocupació 2010, expedient 2010Y1G330417/01 

APROVACIÓ DE TAXES 12/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants,mes 
d'octubre de 2010. 

SERVEI 
SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA 

12/11/2010 TERRITORI AUTORITZACIÓ de la connexió a la xarxa d'aigües municipal a Joana 
Mañas Lopez de la finca Cal Sec de Camps 

LLICÈNCIES AMBIENTALS 15/11/2010 TERRITORI APROVACIÓ de canvi no substancial de la llicencia ambiental 9/2007 
explotació ramadera de la Masia Oliveras del Pla de Fals 

PROTECCIO LEGALITAT 
URBANÍSTICA 19/11/2010 TERRITORI ARXIU expedient per a la protecció de la legalitat urbanística obres 

realitzades a Cal Fusé 

PROCEDIMENT PER 
ACOMIADAMENT 23/11/2010 AREA INTERNA 

COMPAREIXENÇA I DESIGNA de lletrats i procuradors en el 
procediment per acomiadament núm. 978/2010  del Jutjat Social Unic de 
Manresa 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 24/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2010/16 de data 24 de novembre 

de 2010 

APROVACIÓ DESPESES 24/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ despesa aportació municipal a les obres incloses al Pla de 
Prevenció d'Incendis Forestals, any 2008 i 2009 

PROJECTES D'OBRES 
MUNICIPALS 26/11/2010 TERRITORI APROVACIÓ del Pla de Seguretat i Salut en les obres "Projecte 

Complementari d'Urbanització de Canet de Fals, 2a. Fase" 

LLICENCIA D'OBRES 25/11/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia municipal d'obres a M. Teresa Fosas Font per 
restauració de façana i coberta a la casa anomenada Jan del Molí, exp. 
45/2010 

LLICÈNCIA D'OBRES 26/11/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de Llicencia municipal d'obres a Jesus Martinez Cruz per 
obertura de rasa per nova escomesa de clavegueram al C/ Boixos, 46, 
exp. 47/2010 

LLICENCIA D'OBRES 29/11/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicencia d'obres a Torcuato Raya Morante  per 
legalització d'habitatge al C/ SAbines, 18, exp 37/2010 

CRÈDITS INCOBRABLES 29/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la proposta de declaració de crèdit incobrable 
presentada per l'ORGT, relació núm. 10006 

CRÈDITS INCOBRABLES 29/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la proposta de declaració de crèdit incobrable 
presentada per l'ORGT, relació núm. 10032 
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CRÈDITS INCOBRABLES 29/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la proposta de declaració de crèdit incobrable 
presentada per l'ORGT, relació núm. 10031 

BAIXES PADRO 
HABITANTS 29/11/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 
INCOACIÓ expedient de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 30/11/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la realció de factures F/2010/18 de data 30 de novembre 

de 2010 

PROJECTES D'OBRES 
MUNICIPALS 30/11/2010 TERRITORI 

APROVACIÓ de la memòria valorada de l'obra "Preparació del terreny i 
infrastructura per a la instal.lació de busties concentrades a diversos 
punts del municipi" 

MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTARIA 02/12/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la modificació pressupostaria 2/2009 per transferència 

de crèdtis  

ORDENANCES FISCALS 02/12/2010 AREA INTERNA ELEVACIÓ a definitiu de l'acord de creació de l'Ordenança Fiscal núm. 
21, reguladora dels preus públics municipals 

RECONEIXEMENT DE 
DRETS 02/12/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Rajadell, 
Sant Mateu Bages i Sant Pere Sallaviera per suport al funcionament 
ordinari de la Llar d'Infants, curs 2008/09 

RECONEIXEMENT DE 
DRETS 02/12/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Rajadell i 
Sant Pere Sallaviera per suport al funcionament ordinari del CEIP Sant 
Jordi, curs 2008/09 

APROVACIÓ TAXES 02/12/2010 SERVEI A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ Taxa per la prestació del servei de Llar d'Infants,mes de 
novembre de 2010. 

LLICENCIA D'OBRES 03/12/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de Llicencia Municipal d'Obres a Ramon Tapies per 
legalització habitatge unifamiliar al C/ Sabines, 17, exp. 24/2010 

QUOTES 
URBANISTIQUES  03/12/2010 TERRITORI 

CONCESSIÓ ajornament i fraccionament del saldo pendent del compte 
de liquidació de les quotes urbanistiques de Canet de Fals, a Norberto 
Sesseras Mullol 

APROVACIO FACTURES 09/12/2010 AREA INTERNA APROVACIÓ de la realció de factures F/2010/17 de data 9 de desembre 
de 2010 

QUOTES 
URBANISTIQUES  09/12/2010 TERRITORI 

CONCESSIÓ ajornament i fraccionament del saldo pendent del compte 
de liquidació de les quotes urbanistiques de Canet de Fals, a Bibiana Rojo 
Gallego 

LLICÈNCIA D'OBRES 09/12/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres a  Esteve Pintó Bascompte 
per instal.lació d'un seguidor solar hibrid tèrmic a la finca Pipla de 
Fonollosa, exp. 26/2010 

LLICÈNCIA D'OBRES 13/12/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de prorroga de la Llicencia Municipal d'obres, exp. 37/2006 

LLICENCIES AMBIENTALS 14/12/2010 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient per modificació  de la llicència 
ambiental 9/2007 per al funcionament d'explotació bovina a la granja 
Serarols, fins aportació documentació 

LLICENCIA D'OBRES 14/12/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres a Montserrat Barea Prados 
per aplacat amb pedra de la tanca de la la finca del C/ C.F. Canet de Fals, 
exp. 46/2010 

APROVACIÓ TAXES 15/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ liquidacions Taxa per a la prestació de Serveis 
Assistencials, octubre-desembre 2010 

LLICENCIES AMBIENTALS 16/12/2010 TERRITORI VALIDACIÓ del Pla de Gestió de dejeccions ramaderes BP00298, 
corresponent a l'explotació Jaumandreu 

EXECUCIONS 
SUBSIDIÀRIES 17/12/2010 TERRITORI MODIFICACIÓ padro titulars acord execució subsidiària en relació a la 

finca del C/ Sant Jordi, 9 de Canet de Fals 
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EXECUCIONS 
SUBSIDIÀRIES 17/12/2010 TERRITORI MODIFICACIÓ padro titulars acord execució subsidiària en relació a la 

finca de l'Av. Torres de Fals, 12 de Canet de Fals 
EXECUCIONS 
SUBSIDIÀRIES 17/12/2010 TERRITORI MODIFICACIÓ padro titulars acord execució subsidiària en relació a la 

finca de l'Av. Lluis Sentis, 21 de Canet de Fals 

AJUTS I SUBVENCIONS 20/12/2010 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ de la despesa corresponent als ajuts als alumnes per 
activitats extraescolars, curs 2009/10, modalitat 2, atorgats pel 
Departament d'Educació 

LLICENCIA D'OBRES 20/12/2010 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres a Isidre Puigdellivol 
Vilamitjana per restauració de la façana de la casa situada al C/ Sant 
Jordi, 10 de Fonollosa, exp. 50/2010 

LLICENCIA AMBIENTAL 17/12/2010 TERRITORI CONCESSIÓ de llicencia ambiental a Torras Palà, SCP per a l'activitat 
d'explotació de porcí i boví d'engreix a la finca Cal Calet Vell, exp 6/2006 

BAIXES PADRO 
HABITANTS 23/12/2010 SERVEIS A LES 

PERSONES 
INCOACIÓ expedient de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants 

LLICENCIES AMBIENTALS 24/12/2010 TERRITORI REQUERIMENT a SAT Cal Nasi l'esmena de mancances en relació a 
l'explotació ramadera bovina d'engreix 

GESTIO FORESTAL 24/12/2010 TERRITORI AUTORITZACIÓ rompuda inclosa al Pla simple de gestió forestal de la 
finca Heretat Massana, partida Moli de Fals i resta Molí de Fals. 

AUTORITZACIONS 31/12/2010 ALCALDIA 
AUTORITZACIÓ a ACR de Fonollosa per tallar circulació de diversos 
carrers, interrompre el servei d'enllumenat public i utilitzar els lavabos de 
l'edifici de l'ajuntament,els dies de la representació de la Nit Viva 

AUTORITZACIONS 31/12/2010 ALCALDIA AUTORITZACIÓ a l'ACR de Fonollosa a utilitzar la Sala dels baixos de 
l'Ajuntament com a magatzem estris de la Nit Viva 

AJUTS I SUBVENCIONS 03/01/2011 SERVEIS A LES 
PERSONES 

APROVACIÓ de les Bases per a la concessió d'ajuts individualitzats als 
alumnes amb menys recursos que participen en les activitats 
extraescolars, curs 2010/11 

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

o Aprovació de propostes de crèdits incobrables: La Secretària diu que son propostes 
declarades incobrables per l’OGT de la Diputació de Barcelona en haver esgotat tots els 
procediments per al seu cobrament sense resultat. 

o Compareixença i designa de lletrats en el procediment per acomiadament 978/2010: 
L’Alcalde diu que s’ha encarregat la defensa al servei d’assessoria jurídica de la 
Diputació de Barcelona. 

o Pel que fa a  les bases aprovades per a la concessió d’ajuts als alumnes amb menys 
recursos per a activitats extraescolars fa constar que la documentació  no ha arribat a les 
famílies interessades de forma correcta i que el termini finalitza el dia 18 d’aquest mes. 
El Sr. Soler diu que es tracta d’un error que es corregirà i que s’intentarà ampliar el 
termini de presentació de sol·licituds.  
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2.2.  Es presenten a la consideració del plenari municipal, als efectes de la seva ratificació, els 
següents decrets de l’alcaldia: 
 

o Resolució de l’Alcaldia de  data 23 de novembre de 2010 per la qual s’aprova una 
rectificació de saldos comptables a la partida 31200, de pressupostos tancats, per un 
import total de 59,90 €. 

o Resolució de l’Alcaldia de data 25 de novembre de 2010 per la qual s’aprova una 
baixa per anul·lació €, d’import 142,52 €, a la partida 2009450,80 

o Resolució de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2010 per la qual s’aprova una 
relació de baixes per duplicitat, d’exercicis tancats, per un import total de 5.739,63 €. 

o Resolució de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2010 per la qual s’acorda 
destinar l’estalvi, d’import 19.637,38 €, obtingut com a conseqüència de la minoració 
de les retribucions en aplicació del R.D.L. 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, a l’amortització parcial 
del préstec subscrit amb Caixa de Manresa (exp. 0010 4345480004), i s’aprova 
l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2010 amb aquesta finalitat comptable.  

 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar les resolucions de l’alcaldia referenciades en la part expositiva del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
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 Ordenances fiscals 2011: Publicades 
o Convenis transport escolar: Comunicat l’acord d’aprovació. 
o Modificació pressupostària 03/2010: Publicada. 

 
4 .   CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS : APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA PER A L’ANY 2010 
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès en data 4 de gener de 2011 i que es transcriu a 
continuació: 
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 “Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, va aprovar en data 22 de novembre de 2010, la 
prorroga i el programa específic d’execució per l’exercici de 2010 del Conveni marc de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per 
l’organització i finançament dels Serveis Socials Bàsics. 
 
Vistos els annexos a aquest nou conveni marc i el programa específic d’execució per a l’exercici 
de 2010: 

- Annex 1: Zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials comarcal: dedicació setmanal 
dels/les professionals dels Serveis Bàsics cofinançats pel Consell Comarcal. 

- Annex 1.1: Mapa de zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials. 
- Annex 2: Mòduls referencials econòmics 2010. 
- Annex 3: Règim de finançament del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, 

que presten servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el 
qual i pel que fa al municipi de Fonollosa és el següent:  

 
CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 
TREBALLADORA SOCIAL 24,00 % 4.489,74 € 
TREBALLADORES FAMILIARS 26,67 % 7.197,69 € 
EDUCADORA SOCIAL 4,25 h/s 2.129,52 € 

 
- Annex 4: Aportació extraordinària per casos d’urgència social, la qual pel municipi de 

Fonollosa és de 930,58 euros. 
- Programa específic d’execució. 

 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 
APROVAR la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament 
dels serveis socials bàsics, els seus annexos i el programa específic d’execució per a l’exercici 
de 2010 
 
DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages. 
Fonollosa, 4 de gener de 2011”. 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
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 VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
INTERVENCIONS:  
 
El Sr. Sánchez pregunta si s’ha fet un estudi sobre el compliment de les hores per part de les 
professionals assignades. El Sr. Soler contesta que no ho ha considerat necessari ja que del 
seguiment del servei es desprèn que la dedicació normalment és superior a l’establerta. 
 
5.- CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
I LA F.M.C. EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER 
TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS: ADHESIÓ.  
 
Vist que l’Alcaldia, en data 29 d’octubre de 2010, ha emès la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que en data 16 de juliol de 2009, el Ple de l’ Ajuntament de Fonollosa, va acordar adherir-
se al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localet, l’ Ajuntament de Fonollosa i el 
Consorci d’ Administració Oberta de Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes. 
 
Vist que l’adhesió a aquest conveni, comporta l’accés a la informació disponible al Catàleg de 
Dades i Documents Electrònics del servei Via Oberta que té com a objectiu substituir l’aportació 
física de certificats i documents en paper per part dels ciutadans, dins del marc d’un procediment 
administratiu en el qual es compta amb el consentiment de la persona interessada o amb 
l’habilitació d’una norma amb rang de llei. 
 
Atès que un dels serveis que ofereix el servei Via Oberta és l’accés a dades i documents 
procedents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i que un dels requisits per 
poder accedir a aquestes dades és l’adhesió al conveni de col.laboració en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals, entre l’AEAT i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
PROPOSO AL PLE l’adopció dels següent ACORDS: 
 
L’ADHESIÓ  íntegra al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies  en matèria de subministrament  d’informació de 
caràcter tributari a les entitats locals. 
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 DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la delegació de l’AEAT a la província de Barcelona”. 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
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 
 
 
6.-   ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NOMINA DELS EMPLEATS DE 
L’ENS LOCAL PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès  en data 4 de gener de 2011 i que es transcriu a 
continuació: 
 
“I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
 
Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals destaca de manera 
transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. Al llarg dels últims anys s’han succeït 
canvis diversos en aquest àmbit, tant des de la vessant formal com en el del conjunt de 
tècniques i instruments que s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de gestió, requerint de les 
organitzacions un constant i creixent esforç d'adequació tant tècnic com tecnològic. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben subjectes algunes de les 
entitats locals de la província de Barcelona, va decidir en el seu dia, posar en marxa la iniciativa 
de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens 
locals amb els que es produeixi el preceptiu acord de col·laboració, en el marc de les 
competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i 
per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (actualment Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril). 
 
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels empleats dels ens 
locals també resulten d’aplicació les disposicions següents: 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD). 
 
- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant, RLOPD), Reial Decret que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 de juny, pel qual 
s’aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades 
de caràcter personal 
 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA CONFECCIÓ 
DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS  
 
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la funció 
de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (per 
acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, 
la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència d’una entitat 
local que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia 
o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
 
III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME 
 
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que se subscriuran 
entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de gestió de l’AGINEEL i la Diputació 
de Barcelona. 
 
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir la 
prestació per la Diputació d'aquesta funció. 
 
 
IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 
 
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població fins a 5.000 
habitants sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics al seu servei no resulti 
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superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 12 mesos anteriors al de la sol·licitud, 
requisit aquest que també s’aplica a les seves personificacions instrumentals. 
 
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei: 
 

a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que concorri la 
circumstància referida al paràgraf anterior relativa al fet de tenir un volum mitjà 
d’empleats al seu servei que no superi els 50 en termes de mitjana anual respecte els 
12 mesos anteriors al de la sol·licitud. 

b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb plantilles inferiors 
a 50 empleats i sempre i quan els seus integrants compleixin els requisits de població i 
plantilla descrits a l’apartat a). 

 
V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents: 
 
A) SUPÒSIT DE CREACIÓ DE FITXER 
 
a) Per part de la Diputació: 
 

1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es 
concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels 
Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de l’encomanda de gestió. 

 
2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

Província 
 
b) Per part de l’Ens Local: 
 

1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals AGINEEL d’acord amb la 
proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions aprovades per la 
Diputació de Barcelona. 

 
2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar 

d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació. 
 
c) Actuacions posteriors: 
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1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local. 
 
2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació del fitxer de dades 

personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens locals que li han 
encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del fitxer de 

dades personals creat per l’Ens local. 
 
B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 
 
Per al cas que l’Ens Local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves finalitats la de la gestió de la nòmina 
dels empleats, la Diputació verificarà que tota la informació del registre sigui correcta, procedint, 
en el seu cas, a proposar a l’Ens Local que acordi les modificacions corresponents i a publicar 
posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest acord, amb l’adaptació de les 
obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors. 
 
En data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l’actualització de 
l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB núm. 140 de data 12 
de juny de 2010 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  

 

A C O R D S 
 

Primer.- APROVAR la creació del fitxer de dades personals referit a la Nòmina del empleats de l’ 
Ajuntament de Fonollosa (AGINEEL), segons el detall de contingut i especificacions que consten 
a la clàusula dotzena del referit conveni i que s’insereix a continuació: 
 

“Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1.La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la publicació de l’acord de 

l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades personals AGINEEL o, en el seu cas, de les 
modificacions acordades per l’Ens Local respecte del que ja pogués tenir destinat a tal efecte, així 
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com del registre o modificació del fitxer corresponent a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, 
d’acord amb les dades següents: 

 
 

 
a) Identificació del fitxer: 
 
Denominació 
AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels ens locals). 
 
Finalitat 
Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i 
pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per IRPF de l’ens local. 
 
 
b) Origen de les dades: 
Persones o col·lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la nòmina i altres 
subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció. 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
 
- Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats legals i 

d’administracions públiques.  
 
Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica.  

 
c) Estructura bàsica del fitxer: 
Base de dades 
 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
 
- Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon. DNI o NIF, número 

seguretat social o mutualitat, número de registre personal, imatge. 
 
- Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de 

naixement, llicències- permisos, formació i titulacions, cos –escala, categoria- grau, dades no 
econòmiques de nòmina, historial laboral, dades bancàries, plans de pensió- jubilació, dades de 
nòmina, impostos- deduccions, subsidis- beneficis. 

 
- Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació sindical i infraccions 

administratives. 
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Sistema de tractament utilitzat: Mixt 
 

- Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant xarxa de 
telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 

- No automatitzat (suport paper) 
 

 
d) Cessions 
Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, el Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, la Llei reguladora de l’IRPF i la resta 
de previstes a les normes. 
 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades. 
 
 
f) Òrgan responsable del fitxer. 
Presidència de l’Ens Local 
 
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició. 
Registre general de l'ens local que encomana l’AGINEEL 
 
 
h) Mesures de seguretat. 
De nivell alt. 
 

                      
Segon-  APROVAR la formalització d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva 
l’assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de la Nòmina dels empleats dels ens 
locals (per acrònim, AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 2010. 
 
Tercer.- ADHERIR-SE a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i 
relatives a la declaració del fitxer automatitzat de la Nòmina dels empleats de l’ens. 
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S ’ A C O R D A  : 
 
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. 
I 
NTERVENCIONS: 
El Sr. Sánchez demana que es comuniqui als treballadors de l’Ajuntament el contingut d’aquest 
acord. 
 
7.-  COMPTE GENERAL 2009: Aprovació. 
 
Vist que el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2009 va ser 
dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en data 21 d’octubre de 2010, i 
sotmès al tràmit d’informació pública, juntament amb els seus justificants i informe de 
l’esmentada comissió, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província  de data 18 
de novembre de 2010 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de quinze dies i 
vuit més, 
 
Vist que durant el termini esmentat no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, 
 
Vist l’informe que, en data 4 d’octubre de 2010, ha estat emès per secretaria-intervenció, i que 
transcrit literalment diu:  

 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 

 
 
 

ASSUMPTE: Compte General  de l’exercici 2009 
 
ANTECEDENTS 
 
Pressupostos generals de l’Ajuntament de Fonollosa, aprovats inicialment el 28 de  maig de 
2009 i publicada l’aprovació definitiva en el BOP núm. 182 de 31 de juliol de 2009. 
 -Modificació pressupostària 01/09 per incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2008 
aprovada  per l’Alcaldia el 20 de novembre de 2009. 
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-Modificació pressupostària 02/09 per transferències de crèdits aprovada per Resolució de 
l’Alcaldia en data 31 de desembre de 2009. 
-Aprovació de la liquidació  del pressupost de 2009 en data 1 de d’octubre de 2010 
 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

• Llei Reguladora de Bases de Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
• Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
• Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
• Ordre 4042/2004, de 23 de novembre per la que s’aprova la Instrucció del Model 

Simplificat de Comptabilitat Local. 
 
PROCEDIMENT D’APROVACIÓ 
 
Els estats i els comptes de l’Entitat local els retrà el President de la Corporació. 
 
Aquests comptes han estat redactats per secretaria-intervenció i s’han de sotmetre, juntament 
amb tots els seus justificants, a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual està 
constituïda per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.  
 
El Compte general i la documentació complementària restarà a disposició dels membres de la 
Comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim, 15 dies hàbils abans de la 
primera reunió. Es podran efectuar reunions preparatòries si el president ho acorda o si ho 
demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Comissió. 
 
La Comissió Especial, després d’examinar els comptes i els seus justificants, n’emetrà dictamen. 
Tant els Comptes, com el dictamen emès per la Comissió, seran exposats al públic durant un 
termini de quinze dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin presentar per 
escrit totes les objeccions i observacions que es considerin oportunes.  
 
Si es formulen reclamacions, la Comissió Especial les examinarà i n’emetrà un nou informe. 
Finalment, els Comptes acompanyats de tots els justificants i els dictàmens de la Comissió 
Especial, se sotmetran a l’aprovació del  Ple de la corporació.  
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L’acord d’aprovació haurà de ser adoptat per majoria simple dels membres presents. 
 
Un cop aprovat el Compte General, es trametrà una còpia de l'expedient al Tribunal de Cuentas i 
a la Sindicatura de Comptes, per a la seva fiscalització. 
 
CONTINGUT DEL COMPTE GENERAL 
 
El Compte General de l’exercici 2009 de l’Ajuntament de Fonollosa només està format pel 
compte de l’Ajuntament donat que en finalitzar l’exercici 2009 no existia cap organisme autònom 
ni societat de capital íntegrament local dependents de l’Ajuntament. 
Està integrat per  la documentació recollida en els annexos 1 i 2 i que , d’acord amb les regles 86 
i 87 de la ICAL, els comptes i estats de les entitats locals d’àmbit territorial amb població inferior 
a 5.000 habitants i els seus organismes autònoms han de contenir , essent la següent :  
 

• Balanç de situació 
• Compte de resultats,  
• Estat de liquidació del pressupost 
• Memòria. 

 
RESULTATS 
 
El compte general de l’Ajuntament ens permet analitzar la gestió pressupostària i l’estat del 
patrimoni a través del balanç de situació a 31 de desembre de 2009 i de les dades financeres 
provinents de la comptabilitat. 
 
I.-Anàlisi patrimonial 
 

El Balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i 
dels passius segons el grau d’exigibilitat:  
 

ACTIU 15.193.351,59€ PASSIU  15.193.351,59€  
    
Inversions destinades a l’ús 
general 

  
10.335.640,38€ Patrimoni   1.211.433,43€  

Immobilitzat material 
  

2.691.707,77€  Resultat exercicis anteriors       9.045.349,18€  

Inversions financeres 
  

164,18 €  Resultats exercici    2.390.610,09€  
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IMMOVILITZAT 
  

13.027.512,33€  FONS PROPIS   12.647.392,70€  
    

  CREDITORS A LLARG TERMINI      368.728,20€  

Deutors 
  

1.864.826,92 €  Deutes a curt termini        52.634,42 €  

Tresoreria 
  

301.012,34€  Creditors  2.124,596,27€  

ACTIU CIRCULANT 
  

2.165.839,26€   CREDITORS A CURT TERMINI     2.177.230,69€  
 
 

II.-Anàlisi financer 
 
a) El romanent líquid de tresoreria al tancament de l’exercici és:  
 

.Romanent de tresoreria   
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L'EXERCICI      301.012,34 €  
  
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL D'EXERCICI 1.864.410,20€  
De pressupostos d'ingressos. Exercici corrent   981.748,28 €  
De pressupostos d'ingressos. Exercicis tancats     740.142,30 €  
De operacions no pressupostàries      172.983,47 €  
-Previsions d’insolvències -30.047,13€  
-Ingressos pendents d'aplicar -416,72 €  
  
-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL D'EXERCICI  2.115.912,62 €  
De pressupost de despeses. Exercici corrent  471.908,42 €  
De pressupost de despeses. Exercicis tancats     1.380.420,29 €  
D'altres operacions no pressupostàries       263.583,91 €  
Pagaments pendents d'aplicar 0 €  
ROMANENT PREVÍ 49.509,92€  
Romanent amb finançament afectat       - 29.488,47€  
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 20.021,45 €  

 
 
b) Endeutament 
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Pendent a 1 de gener de 2009 311.546,61€ 
Creació durant l'exercici 
Obligacions reconegudes pendents de pagament 

150.000,00€ 
-1.498,64€ 

Amortitzacions durant l'exercici -38.776,35€ 
Total deute  viu a 31 de desembre de 2009 421.271,62€ 

 
El total del deute viu  a 31 de desembre de 2009 queda desglossat en: (Regla 30.c ICAL) 
 
 

A LLARG TERMINI A CURT TERMINI NO VENÇUT 
368.728,20 € 52.543.42€ 

 
 

RATIÓ  D'ENDEUTAMENT    

  
 TOTAL 
DEUTE  

INGRESSOS 
CORRENTS  RATIÓ 

   421.272,62€     3.473.824,21 €  12% 
 
 
 

CÀRREGA FINANCERA  
Capítol 3       11.280,31 €  
capítol 9      38.776,35€  
TOTAL CÀRREGA FINANCERA DE L'EXERCICI      50.056,66 €  

 
 

RATIÓ D’ESTALVI NET  
Ingressos corrents (C.1 a 5) 3.473.824,21€  
Despesa corrent no financera(C.1,2 i 4) -1.218.049,03€  
ESTALVI BRUT  2.255.775,18 €  
Anualitat teòrica -    55.981,24 €  
Despesa finançada amb romanent (C.1,2 i 4)                  -   €  
ESTALVI NET 2.199.793,94€ 

 
 
III.-Anàlisi de la gestió pressupostària 
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1.1.1.  Respecte al pressupost de despeses   
  
A)EXERCICI CORRENT  
  
PRESSUPOST DE DESPESES  
  
Pressupost inicial   1.669.419,58 €  
Modificacions pressupostàries 563.586,91€ 
Pressupost definitiu  2.233.006,49 €  
Despeses autoritzades 1.897.387,37€ 
Despeses compromeses 1.644.430,29€ 
Obligacions reconogudes 1.626.836,07€ 
Despeses ordenades 1.154.927,65€ 
Pagaments realitzats 1.154.927,65€ 
Obligacions pendents de pagament 471.908,42€ 
  
B)EXERCICIS TANCATS  
  
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de 
l'exercici  4.572.937,93€ 
Pagaments realitzats    3.192.517,64€ 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a final d'exercici     1.380.420,29€ 
  
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 1.852.328,71€  

 
1.1.2 Respecte al pressupost d'ingressos   
  
A)EXERCICI CORRENT  
  
Pressupost inicial 1.669.419,58€ 
Modificacions pressupostàries   563.586,91€  
Pressupost definitiu  2.233.006,49€ 
Drets reconeguts   4.033.540,84€  
Drets anul.lats      31.473,96 €  
Devolució d'ingressos        1.505,85 €  
Recaptació neta    3.020.318,60 €  
Drets pendents de cobrament    981.748,28 €  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

  
B)EXERCICIS TANCATS  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici 1.720.651,40€ 
Modificació saldos  (+) 199,52€ 
Baixes      71,562,17€  
Recaptació       909.146,45€  
Drets pendents de cobrament a final de l'exercici     740.142,30€  
  
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:    1.721.890,58 €  

 
 
1.1.3.Resultat pressupostari de l'exercici   
  
- Drets reconeguts nets(C1-5)    3.473.824,21€  
- Drets reconeguts nets(C6-7)      378.242,67 €  
TOTAL NO FINANCER  3.852.066,88 €  
Actius financers (C.8)                    -   €  
Passius financers(C.9)         150.000,00 €  
TOTAL    4.002.066,88€  
- Obligacions reconegudes netes(C.1-5) 1.299.329,34 €  
- Obligacions reconegudes netes(C.6-7)    358.730,38 €  
TOTAL NO FINANCER    1.588.059,72 €  
-Actius financers (C.8)                    -   €  
-Passius financers (C.9)        38.776,35 €  
TOTAL   1.626.836,07€  
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI NO AJUSTAT 2.375.230,81 €  
Credits gastats finançats amb romanent           0,00€  
-Desviacions positives de finançament       2.247.968,09 €  
+Desviacions negatives de finançament    24.561,43€  
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI AJUSTAT 151.824,15 €  

 
CONCLUSIONS 
 
El  Compte General objecte d’aprovació expressa la imatge fidel del patrimoni i la situació 
financera a 31 de desembre de 2009 i el seu contingut i formació  s’ajusten al procediment 
comptable i legal establert per les Bases d’Execució del Pressupost així com el que disposa la 
normativa vigent aplicable esmentada en aquest informe. 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

 

Com anàlisi del resultat comptable  de l’exercici 2009 em remeto a l’ informe de la liquidació del 
pressupost emès en data 1 d’octubre de 2010. 
 
La  Comissió Especial de Comptes i el Ple de l’Ajuntament, sota el seu superior criteri, resoldrà 
allò que consideri més convenient”. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2009, rendit per 
l’Alcalde i integrat pels comptes i estats anuals que consten a l’expedient. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord i d’un exemplar del compte general a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes als efectes de fiscalització externa. 
 
VOTACIÓ:  El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
8.-  MOCIÓ POPULAR PER A LA MODIFICACIÓ D’HORARIS DEL TRANSPORT PÚBLIC. 
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès  en data 11 de gener de 2011 i que es transcriu 
a continuació: 
 
“Vist l’escrit de data 13 de setembre de 2010, registre d’entrada núm. 999 de 8 d’octubre de 
2010, presentat pel senyor Francisco Garcia Garay, en representació de veïns de Canet de Fals 
que signen l’esmentat document,  mitjançant el qual es posa de manifest la manca de transport 
públic al nucli de Canet de Fals els caps de setmana i festius, i es sol·licita que es manifesti 
aquesta mancança davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Bages, s’acorda: 
 
Primer.- Recollir les inquietuds manifestades pels veïns del nucli de Canet de Fals pel que fa a 
les mancances en matèria de transport públic i, en aquest sentit, procedir, a través d’una 
comissió integrada per representants polítics, de les entitats i dels veïns, a realitzar un anàlisis 
acurat de la situació  actual del servei i de les necessitats existents per tal de determinar les 
millores per a garantir un adequat servei”. 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
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VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat 
 
INTERVENCIONS: 
 
EL Sr. Sánchez manifesta la seva conformitat en la creació de la comissió proposada i el seu desig de 
tractar la problemàtica del transport en la totalitat del municipi. Alhora creu necessari, amb caràcter previ, 
determinar quines entitats i associacions s’han de convocar. 
 
9.-  8A. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 
FONOLLOSA: APROVACIÓ INICIAL.   
 
Vista la proposta d’acord que l’Alcaldia ha emès  en data 14 de desembre de 2010 i que es 
transcriu a continuació: 
 
“Assumpte: 8a Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a l’àmbit de la 
plaça Major cantonada carrer Nou del nucli urbà de Fonollosa. 
 
ANTECENDENTS I DECISIONS PROPOSADES 
 
S’han instruït les actuacions corresponents a la sol·licitud de modificació puntual de Normes 
Subsidiàries promogut  pel Sr. Josep Pintó Balcells i que va acompanyada de la documentació 
tècnica redactada per l’arquitecte Jaume Espinal Farré. 
 
Es proposa el Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Fonollosa en l’àmbit de la plaça Major cantonada carrer Nou del nucli urbà de 
Fonollosa, que consisteix en  modificar les alineacions de la plaça Major cantonada carrer Nou 
per tal d’incloure la totalitat de la propietat en la zona de casc antic, amb la previsió d’ús com a 
jardí privat de l’espai davanter en front la plaça Major, de conformitat amb el que estableixen l’art. 
85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme i 107, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, en els quals s’estableix el procediment i la documentació que han de regir 
les modificacions del planejament urbanístic. 
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SEGON.- SOTMETRE aquest expedient a informació pública durant un termini d’un mes, a 
comptar des de la darrera publicació obligatòria d’aquest edicte, que s’inserirà en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal i 
en el tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que els possibles interessats puguin 
presentar les al•legacions o reclamacions que estimin pertinents. tal i com estableix l’article 23.1 i 
23.4 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord 
adoptat s’entendran automàticament elevada a provisional, circumstància que s’acreditarà amb 
la certificació corresponent de la secretària de la corporació. 
 
Comunicar el present acord a les entitats veïnals i associatives del municipi. 
 
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública de la present modificació puntual, 
SOL·LICITAR un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de mes llarg, 
ta l i com preveu l’article 85.5 del TRUC”. 
 
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 i, en conseqüència, amb el quòrum 
de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La Sra. Juvert manifesta que qualsevol millora al casc antic és ben rebuda però considera que 
seria bo poder disposar d’un Pla Puntual de Rehabilitació per tenir una visió més global. El Sr. 
Parcerisas diu que els criteris per a la rehabilitació dels casc antic quedaran recollits en el 
POUM, actualment en fase de redacció, però que la modificació que ara es tracta és d’un únic 
promotor i ha decidit tramitar-la per avançar temps. 
El Sr. Sánchez vol fer constar una manca de criteri coherent per quan s’han plantejat diversos 
criteris a l’hora d’iniciar la tramitació d’aquesta modificació. El Sr. Parcerisas diu que, 
efectivament, s’han plantejat diferents solucions tècniques i que s’ha optat per la millor. 
 
10 .   INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI.  
 
El Sr. Parcerisas, regidor responsable de l’àrea de territori, informa de les següents actuacions: 
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o Obres d’urbanització de Canet de Fals: es va fent el seguiment dels temes pendents 
d’arranjament, els quals gairebé estant finalitzats. Quan es disposi del certificat final 
d’obra emès per la direcció facultativa es convocarà una reunió per valorar l’estat final de 
l’obra i procedir, si s’escau, a la seva recepció. 

o Projecte complementari de les obres d’urbanització de Canet 2a. fase: Està en la fase 
inicial d’execució. 

o Enllumenat de Camps i Fonollosa: Finalitzat i en funcionament. 
o Arranjament del camí de boixeda 2a fase: Aprovat inicialment el projecte. 
o Pont del camí de Centelles: Finalitzat el pont i falta l’arranjament del camí. 

 
El Sr. Moya fa les següents preguntes i intervencions: 
 

o Indica que la farola de Boixeda no funciona. El Sr. Parcerisas  diu que falta instal·lar un 
comptador. 

o Fa constar que falten dues tanques de seguretat al camí de Boixeda i pregunta si estan 
incloses al projecte de l’obra. El Sr. Parcerisas contesta que les tanques estan 
demanades i que no es van preveure en el projecte. 

o Demana pel calendari d’actuacions a Camps: El Sr. Alcalde informa que està previst 
l’arranjament del camí d’accés al nucli però que cal formalitzar l’autorització prèvia de la 
propietat afectada. 

o Manifesta que els camins dels voltants de Fonollosa estan molt deteriorats i que no es fa 
suficient manteniment.  

o Deixa constància de que no s’ha donat solució al problema de les pudors i també del mal 
estat de l’asfalt del carrer Perdius. El Sr. Parcerisas diu que en la darrera visita d’obres 
efectuada per l’aparellador municipal estava en bon estat. 

o Posa de manifest el funcionament insuficient de l’antena de telecomunicacions. 
o Demana informació sobre uns serveis construïts a Canet. El Sr. Alcalde diu que va ser 

una demanda urgent de l’Associació de Canet per festes i celebracions i que va resultar 
més viable la construcció d’aquests serveis que l’opció de llogar-los. 

 
El Sr. Sánchez demana informació sobre el projecte d’arranjament del camí de Boixeda 2a fase.  
 
El Sr. Parcerisas  diu que es preveu una actuació de menys d’un quilòmetre passada la Casa de 
Boixeda i que el projecte sortirà properament a informació pública. 
 
En relació als arranjaments de les obres d’urbanització de Canet de Fals el Sr. Lleyda vol deixar 
constància que el seu grup dóna el suport necessari al Sr. Moya a l’hora de reivindicar una bona 
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solució de tots els problemes però defensa, també, que el projecte es pugui acabar aquesta 
legislatura. 
 
El Sr. Moya reivindica l’inici de les actuacions per a la contractació i execució del centre cívic a 
Canet de Fals. El Sr. Parcerisas diu que s’ha encarregat a l’equip de redacció del POUM la 
corresponent modificació puntual per a l’ ubicació d’aquest espai. El Sr. Alcalde afegeix que es 
tracta d’una  actuació complexa, que cal estudiar molt bé  la manera de fer el projecte, tenint en 
compte les necessitats i les demandes dels veïns i que, en tot cas, la subvenció es destinarà a 
una primera fase. 
El Sr. Sánchez s’afegeix a l’idea exposada pel Sr. Alcalde i considera que el projecte ha de ser 
de la propera legislatura per tal de tenir el temps suficient per a fer un bon projecte i buscar la 
totalitat del finançament. 
 

11.-  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 Del projecte que està realitzant el tècnic de joventut anomenat “Acompanyament al món 
del treball”. 

o De la convocatòria efectuada per a la Diputació de Barcelona per al suport als serveis i 
activitats locals 2011. 

o Dels cursos d’informàtica que ja es realitzen al nou espai de tele-centre ubicat a les 
dependències de l’Ajuntament i de la concessió, per part de la Diputació de Barcelona, 
de dos ordinadors fixes. 
  

12.  INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 

El Sr. Fàbrega, regidor delegat de l’àrea interna, informa dels següents assumptes: 
 

o De la campanya de repartiment de compostadors que està duent a terme la 
Mancomunitat de gestió de residus. 

o De la valoració efectuada sobre el conveni establert amb el Departament de Justícia en 
relació a l’execució de mesures de prestacions en benefici de la comunitat.  

 
 

13. PRECS I PREGUNTES.  
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La Sra. Juvert vol felicitar  l’equip de govern per suportar les intervencions crítiques que en els 
plens es fan des de l’oposició i recorda la necessitat del respecte en totes elles. 
 
El Sr.Alcalde agraeix aquestes paraules i afegeix que les situacions o debats violents no 
condueixen a res positiu i val més la pena evitar-los. 
          
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 23 hores del dia 13 de 
gener de 2011  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,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
Jaume Serarols Beltran                                                                              Rosa Vilà Pallerola 
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