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Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 
Regidor 
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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 21 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar 
sessió extraordinària  amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 

 

1. 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. Coneixement de resolució de l’Alcaldia de delegació de competències 

5. Nomenament de representants de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del 

Cardener i al Consell Escolar del CEIP Sant Jordi. 

6. Remuneracions de càrrecs electes. 

7. Ordenances Fiscals 2012 

8. Informacions de l’Àrea de Territori. 

9. Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 

10. Informacions de l’Àrea Interna. 

11. Precs i preguntes. 



1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 
6 d’octubre de 2011, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que el grup municipal d’Esquerra  formula les correccions/ampliacions a l’acta que es diran, 

 

S ’ A C O R D A  : 

 

Primer. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 6 
d’octubre de 2011, amb les següents ampliacions al redactat: 
 

o El punt número 1,  apartat segon d’intervencions, queda amb el següent redactat: 
 

 “Els plantejaments de l’equip de govern davant les dades de reducció de la tresoreria:  
considera que la quantitat de fons líquids que existeix en aquest moment a l’Ajuntament 
és preocupant, ja que les xifres de principis de 2010 indicaven que hi havia 300.000 €, a 
finals d’any s’havia reduït a 150.000 € (el 50%) i a l’actualitat, aproximadament, la 
quantitat ha disminuït a 70.000€.  L’Alcalde diu que aquesta disminució ha vingut donada 
per una retallada en les participacions i subvencions i per un augment dels impagats. 
Afegeix que  s’està treballant  en establir mesures de contenció i poder disposar del  
pressupost municipal 2012 a finals d’any”. 
 

o El punt número 2,  apartat d’intervencions, queda amb el següent redactat: 

 “El Sr. Alcalde explica el procés del canvi de destinació de l’actuació inclosa en el 
PUOSC 2010 i  la necessitat d’aprovar un nou projecte per tal de justificar l’acabament i 
posada en funcionament del centre de serveis. Aquesta 2a fase inclou els tancaments, 
pintura i rajola dels interiors, i hauria de ser executada per mitjans propis. Aquests 
acabats es pensen cobrir amb les millores que presenti l’empresa adjudicatària”. 
 
El Sr. Hernàndez planteja les següents qüestions: 
 

• Si caldrà acreditar que hi ha la consignació pressupostària concreta per a la 
realització de la segona fase del projecte. El Sr. Alcalde respon que l’adjudicació 
serà directa de l’Ajuntament. La Generalitat no demana que es justifiqui, sinó 
que es faci l’obra. El Departament tramitarà les dues fases com a un únic 
expedient. 
 

• Quin és el cost de l’obra, i quina quantitat ha d’assumir l’Ajuntament. L’Alcalde 
informa que la primera fase tindrà un cost total de 456.000 euros, dels quals 
22.800 euros se n’haurà de fer càrrec l’Ajuntament. 
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• Quina és la previsió de terminis. L’Alcalde informa que a mitjans de novembre es 
publicarà l’oferta de licitació, hi haurà 13 dies per presentar ofertes i es farà la 
Mesa de Contractació. Per últim, es convocarà un Ple per adjudicar l’obra. 
Aquest s’haurà de fer abans de final d’any, sinó es perdria la subvenció. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez  considera que s’hauria de poder tenir per escrit els compromisos i 
garanties per part del PUOSC respecte el canvi demanat, tramitació i procés en general 
d’aquesta actuació, ja que hi ha la sensació que el procediment no està massa clar i varia 
segons la persona amb què es parla o el moment. 
 
En tot cas demana deixar constància de que el vot del seu grup es favorable sempre i quan  els 
procediments de licitació, adjudicació i tramitació estiguin avalats pels serveis tècnics i 
secretaria-intervenció. 

 
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 

LLICÈNCIA D'OBRES 24/08/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient prorroga llicència fins aportació 
documentació, exp 49/2008 

LLICÈNCIA D'OBRES 25/082011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la construcció 
d'habitatge unifamiliar aillat a l'Av. Verge de Montserrat, 45, exp 26/2011 

LLICÈNCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

25/08/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia de primera ocupació de l'habitatge unifamiliar 
situat al C/ Gisbert de Ribelles, 3, exp 35/2010 

LLICÈNCIES 
D'OBRES 

29/08/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicencia municipal d'obres per arrebossar parets 
exteriors cobert situat a Camps, exp 31/2011 

LLICÈNCIES 
D'OBRES 

29/08/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per a la restauració de la 
coberta de la masia Gabriela de Baix, exp. 32/2011 

DELEGACIO DE 
FUNCIONS 

29/08/2011 ALCALDIA 
DELEGACIÓ al regidor Eloi Hernandez per la celebració d'un matrimoni 
civil 

COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

29/082011 TERRITORI 
DONAR-SE PER ASSABENTAT de l'activitat de turisme rural a Cal 
Trisco de Fonollosa, exp. CA-02/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 29/08/2011 TERRITORI 
INCOACIO expedient per la declaració de caducitat de l'expedient 
d'obres núm. 56/2009 

CONTROL 
ACTIVITATS 

29/08/2011 TERRITORI 
DESESTIMACIÓ parcial  recurs de reposició contra resolució de l'alcaldia 
de validació control inicial explotació ramadera la Bauma 

LLICÈNCIA D'OBRES 30/08/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres  per a la construcció d'un cobert a la 
finca Can Joan de Creu, exp. 36/2011 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

31/08/2011 AREA INTERNA APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/13 de 31 d'agost de 2011 



LLICÈNCIA D'OBRES 01/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència per legalització d'obres d'habitatge unifamiliar 
situat al C/ Boixos, 35, exp. 8/2011 

AUTORITZACIÓ 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

05/09/2011 ALCALDIA 
AUTORITZACIÓ realització pedalada ANBASO i a fer us dels vestidors 
de la Pista Poliesportiva 

AUTORITZACIÓ 
ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

05/09/2011 ALCALDIA 
AUTORITZACIÓ per senyalitzar i desenyalitzar i recorrer diversos trams 
de camins del municipi a la penya ciclista de Navarcles, pedalada 
Selenika 

LLICÈNCIA D'OBRES 09/09/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicència de legalització habitatge 
unifamiliar situat al C/ Pla de la Vila, 4, exp 29/2011, fins aportació de 
documentació i dictamen Comissió Urbanisme 

LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 

10/09/2011 TERRITORI 
VALIDACIÓ de l'informe final de control  i acta control períodic  de 
l'explotació ramadera Can Pelfort , exp 5/2003 

QUOTES 
URBANISTIQUES 

13/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ  nou fraccionament i ajornament  quotes urbanístiques 
finca C/ Joaquim Agut, 49 

QUOTES 
URBANISTIQUES 

13/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ nou fraccionament i ajornament quotes urbanístiques finca 
C/ Gisbert Ribelles, 17 i C/ Sabines, 8 

LLICÈNCIA D'OBRES 14/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per reforma i modificació tanca de la 
parcel.la del C/ Armillas Gil, 5, exp. 35/2011 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

15/09/2011 TERRITORI 
DEIXAR sense efectes la resolució d'incoació d'expedient de protecció 
de la legalitat urbanística per obres al C/ Lluis Sentis, 12, PLU-06/2011 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

17/09/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística  per obres 
efectuades al C/ C.F.Canet de Fals, 7,  exp PLU-07/2011 

PADRO HABITANTS 19/09/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
INCOACIÓ expedient de baixa d'ofici al Padro Municipal d'Habitants, exp 
1/2011 

PROJECTES 
D'OBRES  
MUNICIPALS 

19/09/2011 TERRITORI 
ELEVACIÓ A DEFINITIU l'acord d'aprovació del projecte "Construcció 
d'un Centre de serveis, 1a fase" 

CONTRACTES DE 
SERVEIS 

19/09/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
PRORROGA contracte arrendament servei de bar de la piscina municipal 
i manteniment instal.lacions, fins el dia 30 de setembre de 2011. 

LLICÈNCIA D'OBRES 20/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per pintar façana habitatge 
situat al Raval Paisà, exp. 34/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 21/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres per construcció d'un porxo a 
la masia El Collet, exp. 37/2011 

AJUTS ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

22/09/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 

APROVACIÓ ajuts per a activitats extraescolars curs 2010/11, atorgats 
pel Departament d'Educació de la Generalitat, a diversos alumnes de 
l'escola 

LLICÈNCIA 
AMBIENTAL 

23/09/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència ambiental provisional per explotació ramadera 
a Granja Capdevila, exp. LA-01/2011 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

23/09/2011 TERRITORI 
DESESTIMACIÓ AL.LEGACIONS I DECLARACIÓ com a il.legalitzables 
les obres efectuades al C/ Lluis Vilanova, 9, exp PLU-4/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 26/09/2011 TERRITORI 
DECLARACIÓ de caducitat de la llicència d'obres núm. 26/2007, per 
efectuar reformes interiors a l'habitatge situat al C/ Sant Jordi, 33 

LLICÈNCIA 
D'ACTIVITATS 

26/09/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ canvi no substancial per modificació pla de dejeccions 
ramaderes de l'explotació Granja Torras, exp. 6/2006 

RECONEIXEMENT DE 
DRETS 

30/09/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ lliquidacions als ajuntaments d'Aguilar, Rajadell i Sant 
Mateu, per col.laboració en el deficit de la Llar d'Infants, curs 2009/10 
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RECONEIXEMENT DE 
DRETS 

30/09/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ lliquidacions als ajuntaments d'Aguilar I Rajadell, per 
col.laboració en les despeses ordinaria de l'Escola, curs 2009/10 

APROVACIÓ DE 
FACTURES 

30/09/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ de la relació de factures F/2011/14 de 30 de setembre de 
2011 

APROVACIÓ TAXES 04/10/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
APROVACIÓ Taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol, mes de 
setembre . 

APROVACIÓ 
DESPESA 

06/10/2011 AREA INTERNA 
APROVACIÓ despesa Obres Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, any 
2010, 5% del cost no subvencionat per Diputació de Barcelona 

QUOTES 
URBANISTIQUES 

10/10/2011 TERRITORI 
APROVACIÓ fraccionament i ajornament pagament quart termini quotes 
urbanistiques  de la finca C/ Sabines, 40 

LLICENCIA D'OBRES 17/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència per legalització d'obres d'habitatge unifamiliar 
situat al C/ Pla de Vila, 4, exp. 29/2011 

LLICENCIA D'OBRES 18/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per reparació de terrat a l'habitatge de 
l'Av. Otger Cataló, s/n  exp. 41/2011 

SUBVENCIONS 19/10/2011 
SERVEIS A LES 

PERSONES 
ACCEPTACIÓ ajut pel funcionament de la Llar d'Infants, curs 2010/2011 

LLICENCIA D'OBRES 20/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per reforç de forjat i estintolament a la 
finca del C/ Pins, 34,   exp. 38/2011 

LLICENCIA D'OBRES 21/10/2011 TERRITORI 
SUSPENSIÓ tramitació expedient de llicència d'obres fins presentació de 
documentació tècnica rectificada, exp.43/2011 

COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

24/10/2011 TERRITORI 
AUTORITZACIÓ per exercir una activitat de pastura a la parcel.la 79, del 
poligon 2, EXP. CA-03/2011 

CONTRACTACIÓ DE 
PERSONAL 

24/10/2011 AREA INTERNA 
CONTRACTACIÓ d'una treballadora a temps parcial, en regim 
d'interinatge, per substituir traballadora de la llar d'infants, de baixa per 
accident laboral. 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

24/10/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres 
efectuades sense llicencia d'obres al C/ Huch de Mataplana, 1, exp PLU-
08/2011 

LLICENCIA D'OBRES 24/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència per legalització d'ampliació de planta baixa i 
piscina al C/ Huch de Mataplana, 1, exp. 40/2011 

DISCIPLINA 
URBANISTICA 

24/10/2011 TERRITORI 
INCOACIÓ expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres 
efectuades sense llicencia d'obres al C/ Roger d'Erill, 6, exp PLU-
09/2011 

LLICÈNCIA D'OBRES 24/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència d'obres per ampliació de terrassa i paviment  a 
l'habitatge del Pg. Sant Jordi, 33   exp. 42/2011 

LLICÈNCIA PRIMERA 
OCUPACIO 

27/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ  de llicència de primera ocupació de l'habitatge situat al C/ 
C.F. Canet de Fals, 7, exp. 27/2077 

COMUNICACIÓ 
AMBIENTAL 

28/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ d'autorització per l'exercici de l'activitat ramadera de cria 
extensiva de boví a la Finca Jaumandreu, exp. 5/2009 

LLICÈNCIA D'OBRES 28/10/2011 TERRITORI 
CONCESSIÓ de llicència municipal d'obres  per arrebossar parets cobert 
planta baixa situat al nucli de Camps, exp. 33/2011 

QUOTES 
URBANISTIQUES 

02/11/2011 TERRITORI 
MODIFICACIÓ padro quotes definitives d'urbanització, per correcció 
error dades d'un titular 

 
 
 
 



 
 
INTERVENCIONS: 

 
Respecte el decret de concessió de pròrroga del contracte d’arrendament del servei de bar de la 
piscina el Sr. Ernest Sánchez demana si ha comportat un augment del preu. El Sr. Alcalde 
respon que no s’ha incrementat el preu a pagar ja que no va ser possible l’obertura del bar a 
primers de juny, tal com s’havia establert, i ara s’ha intentat compensar amb aquesta pròrroga. 

 
2.2. Vista la proposta que l’Alcalde presenta a la consideració del plenari municipal i que 
transcrita diu: 
 
“Vist que en data  19 d’octubre de 2011, aquesta Alcaldia va dictar la següent resolució: 

 
“Atesa la resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de data 20 de 
juliol de 2011,  per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars 
d’infants, per al curs 2010-2011. 

 
Vist que a l’annex I de l’esmentada resolució hi consta que l’import atorgat a l’Ajuntament de 
Fonollosa és de 31.200,00 euros. 

 
Aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i en compliment del 
punt 4 de la resolució, 

 
HE RESOLT 

 
Primer .- Acceptar la subvenció de 31.200,00 euros, concedida pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Fonollosa, com a titular d’una llar d’infants, per al 
curs 2010-2011. 

 
Segon.- Sotmetre l’anterior acord a la ratificació del Ple a la propera sessió que se celebri. 

 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
Vist que en data 31 d’octubre de 2011, la Direcció General de Centres Públics ha comunicat a 
aquest Ajuntament, l’ampliació de la subvenció destinada a la Llar d’Infants municipal, curs 
2010/2011, per un import addicional de 7.200, 00 euros. 

 
PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Ratificar el decret de l’alcaldia de 19 d’octubre de 2001, pel qual s’accepta la 
subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel 
funcionament de la Llar d’Infants, curs 2010/2011, d’un import de 31.200, 00 euros. 

 
SEGON.- Acceptar l’import addicional de la subvenció, atorgat per resolució de la Consellera 
d’Ensenyament de 28 d’octubre de 2011, d’un import de 7.200,00 euros, destinat al funcionament 
de la  Llar d’Infants municipal, curs 2010/2011.” 
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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.- 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 Proposta d’elecció de jutge de pau i substitut: Pendent de rebre el nomenament. 
 

o Moció aprovada sobre la senyalització de la carretera BV-3008: Comunicada i algunes 
mesures han estat dutes a terme. 
 

o Moció aprovada per a la celebració d’un acte d’homenatge al President Lluís Companys: 
Celebrat el passat quinze d’octubre. 

 
4.-  CONEIXEMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

 
L’Alcaldia dona compte de la resolució que ha dictat en data 7 de novembre de 2011 i que, 
transcrita literalment diu: 
 
“Per resolució de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2011 es va aprovar l’organització de 

l’ajuntament i la delegació d’atribucions a regidors. 

 

Atès s’han produït canvis en el sentit d’incorporar a l’equip de govern els regidors integrants del 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,  és del tot necessari procedir a 

l’establiment d’una nova organització municipal. 

  

Ateses les atribucions conferides pels articles 21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de 

règim local, de 2 d’abril, 53 de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 43 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986,  

 
 
HE RESOLT 

 
Primer. Aprovar la següent organització/estructura de l’Ajuntament de Fonollosa: 



 

• Àrea Interna 
 

o Recursos Humans i Administració 

o Hisenda 

o Comunicació 

o Noves Tecnologies 

o Serveis Energètics 

o Seguretat Ciutadana 

 

•  Àrea de Territori 
 

o Urbanisme 

o Medi Ambient 

o Manteniment, brigada, camins i via pública 

o Prevenció d’incendis 

o Obres 

o Promoció Turística i Patrimoni 

o Promoció Econòmica i Comerç 

 

•  Àrea de Serveis a les Persones 
 

o Serveis Socials 

o Sanitat 

o Educació 

o Joventut 

o Esports 

o Cultura 

 
Atribucions de les regidories 

 
Àrea Interna: 
 
Comunicació : 

• Preparar butlletins, documents informatius i tot tipus d’informadors que es puguin 

distribuir a la gent dels pobles. 

• Actualitzacions de la pagina web, igual que d’altres mitjans digitals. 

• Preparar i organitzar trobades o reunions amb la població per tractar temes 

d’interès públic. 

• Relació i difusió de les diverses informacions als mitjans de comunica 

 

Promoció Econòmica i Comerç : 
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• Desenvolupar i gestionar iniciatives de promoció econòmica, ja siguin d’activitats 

de comerç o industrials. 

• Sector primari i ocupació. 

 

Recursos Humans i Administració: 

• Temes relacionats amb la gestió del personal de l’Ajuntament. 

 

Noves Tecnologies i Serveis Energètics: 
• Gestionar la xarxa lliure de Guifi.net 

• Relacions i gestió de l’Ajuntament amb diferents empreses de serveis de 

comunicació (telefonia, telefonia mòbil, Internet, TDT) 

• Gestionar el funcionament intern de l’Ajuntament i els Ens relacionats amb 

aquest en relació als aspectes referents a noves tecnologies. 

• Relacions i gestió de l’Ajuntament amb diferents empreses de serveis 

energètics. 

• Gestió de mesures d’estalvi energètic. 

 

Hisenda: 
• Comptabilitat, finances, pressupostos, ordenances, taxes, impostos, nòmines. 

• Mancomunitat de residus. 

 

Seguretat Ciutadana:  
• Gestionar, administrar i actualitzar els plans de protecció civil, nevades, 

evacuació, ventades i inundacions. 

• Enllaç amb els centres de protecció civil i CECAT. 
• Convivència ciutadana, trànsit i mobilitat.   

 
 

Àrea Territori: 
 
Urbanisme: 

• Temes relacionats amb la gestió urbanística i del sòl, convenis, infraccions, 

modificacions de normes, POUM. 

• Gestió técnica de la mobilitat ciutadana. 

   
Medi Ambient 

• Gestionar temes referents a la protecció del medi, depuradores, col�lectors de 

sanejament.... 

• Boscos, explotació i preservació d’aquests. 

 



Obres: 
• Gestió, control i supervisió de les obres promogudes per l’Ajuntament. 

• Gestió i control de les feines contractades per l’Ajuntament. 

• Manteniment i conservació de les parcel�les i solars no edificats. 

 

Promoció Turística i Difusió del Patrimoni: 
• Desenvolupar iniciatives relacionades amb el turisme local i gestionar l’enllaç 

amb el turisme comarcal. 

• Turisme rural; i difusió del patrimoni local. 

 
Manteniment, brigada municipal, camins i via pública: 

• Gestió de la brigada municipal. 

• Gestió del manteniment de les instal�lacions i vies públiques. 

• Gestió de la xarxa de camins municipal. 

• Gestió i conservació de zones verdes i parcs. 

• Xarxa d’aigua, enllaç amb l’empresa concessionària del servei. 

  
Prevenció d’incendis 

• Control i supervisió del Pla de protecció d’incendis 

• Gestió ADF i administració de les obres promogudes per la ADF.  

 

 
Àrea Servei a les persones: 
 

Serveis Socials: 
• Gestió aspectes relacionats amb l’assistència social i benestar. 

• Ajuts per a famílies en situacions desfavorides i ajuts escolars. 

   

Sanitat: 
• Temes relacionats amb l’assistència mèdica i sanitat. 

• Gestió dels Consultoris de titularitat municipal. 

 
Educació 

• Gestió de la Llar d’infants municipal. 

• Gestió dels temes municipals relacionats amb l’Escola. 

• Gestionar i administrar casals d’estiu i activitats relacionades amb l’Escola, Llar 

d’infants i infància. 

• Enllaç amb l’Escola i les AMPA. 

• Transport escolar. 

 
Joventut: 

• Gestió dels aspectes relacionats amb la joventut, pla de joventut. 
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• Desenvolupar iniciatives, actes i activitats específics per aquest sector de 

població. 

 
Esports: 

• Administració d’equipament esportius 

• Desenvolupar iniciatives, actes i activitats específics per aquest sector . 

   
Cultura: 

• Gestió de la relació amb associacions del municipi, gestió d’ajudes i 

subvencions. 

• Gestió del casal de la gent gran, desenvolupar iniciatives, actes i activitats 

específics per aquest sector de població. 

• Desenvolupar iniciatives, actes i activitats en l’àmbit de l’associacionisme i la 

cultura. 

 
 

Segon. Nomenar els Regidors delegats de l’Alcaldia que s’indiquen a continuació, amb la facultat 

de dirigir els serveis corresponents i les atribucions genèriques de caràcter no resolutori que es 

relacionen: 

 
Regidors delegats : 

 
Àrea Interna: Regidora Recursos Humans  

 i Administració Sra. Judit Baraldes 

 Regidora Hisenda Sra. Judit Baraldés 

 Regidora Comunicació Sra. Judit Baraldés 

 Regidoria de Noves Tecnologies Sr. Ernest Sànchez 

 Regidoria de Serveis Energètics Sr. Ernest Sànchez 

 Regidoria de Seguretat Ciutadana Sra. Goretti Vila 

  

Àrea Territori: Regidor Urbanisme Sr. Joan Grau 

 Regidor Medi Ambient Sr. Joan Grau 

 Regidor Manteniment, brigada, 

 camins i via pública Sr. Jordi Barcons 

 Regidor Prevenció d’incendis Sr. Jordi Barcons 

 Regidor Regidora d’Obres Sra. Montserrat Barea 

 Regidora Promoció Turística i 

 difusió del Patrimoni Sra. Goretti Vila 

 Regidoria de Promoció Econòmica 

 I Comerç Sr. Eloi Hernandez 

 



Àrea Servei a les persones: Regidor Serveis Socials Sr. Ivan Garcia 

 Regidor Sanitat Sr. Ivan Garcia 

 Regidor Educació Sr. Eloi Hernandez 

 Regidor Joventut Sr. Ivan Garcia 

 Regidor Esports Sr. Ivan Garcia 

 Regidor Cultura Sr. Ivan Garcia 

    
Atribucions: 

 
- Direcció, gestió i coordinació de la regidoria. 

- Convocar reunions de treball. 

- Programació de la regidoria. 

- Tramitació dels assumptes i expedients administratius, així com la signatura dels 

documents de tràmit que no suposin resolucions administratives. 

 
 
El Ple en resta assabentat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’Alcalde informa que s’han dut a terme les negociacions oportunes amb el grup d’Esquerra per 
tal d’establir un lligam que permeti treballar junts pel be del municipi, havent formalitzat per escrit 
un pacte de govern. Seguidament dóna la paraula al grup d’Esquerra. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que en establir un govern d’unitat format per tots els regidors s’ha 
donat un pas endavant per encarar els temps difícils amb encert.  
 
Vol fer constar també que considera que els acords pactats per arribar al consens obtingut han 
estat generosos per part del grup de CIU i mostra, en aquest sentit, el seu agraïment. 
 
L’Alcalde manifesta la seva satisfacció per aquest govern d’unitat i el desig d’una etapa ben 
profitosa. Seguidament dóna oficialment la benvinguda al grup d’Esquerra. 
 
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL CARDENER I AL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP SANT 
JORDI. 
 
Vista la proposta que l’Alcaldia ha emès en data 7 de novembre de 2011 per a la designació de 
representants en organismes i entitats i que diu el següent: 
 
“Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2011 s’ha modificat l’organització 

/estructura de l’Ajuntament de Fonollosa,  resulta necessari procedir a una nova designació de 

representants municipals en organismes i entitats, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions 

que legalment té conferides, proposa al Ple d’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament dels regidors que a continuació es relacionen 

com a representants de l’Ajuntament de Fonollosa en els òrgans col�legiats següents: 

 

- Consorci de Promoció Turística del Cardener. Sr. Joan Grau 

- Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi. Sr. Ivan Garcia 

 

SEGON.- Nomenar els regidors que a continuació es relacionen com a representants de 

l’Ajuntament de Fonollosa en els òrgans col�legiats següents 

 

- Consorci de Promoció Turística del Cardener. Sra. Goretti Vila 

- Consell Escolar del CEIP Agrupació Sant Jordi. Sr. Eloi Hernàndez”. 

 

S’ACORDA: 
 

Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’alcaldia transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon.-  Comunicar el present acord als organismes interessats. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 

 
 

6.- REMUNERACIONS DE CÀRRECS ELECTES. 

Vista la proposta que l’Alcalde presenta a la consideració del plenari municipal en relació a 
l’establiment de remuneracions a càrrecs electes i que, transcrita, diu: 
 

“Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local 

estableix que els membres de les Corporacions Locals que ocupin els seus càrrecs amb 

dedicació parcial per a realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions,  

o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de 

dedicació efectiva de les mateixes, 

 

Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2011 s’ha modificat l’organització 

/estructura de l’Ajuntament de Fonollosa i  la delegació de competències als regidors,  aquesta 

Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple d’adopció dels 

següents ACORDS: 
 



Primer. Establir que els membres de la Corporació que a continuació es detallen i que 

exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions mensuals 

que es determinen des de la data dels respectius nomenaments, les quals es percebran en dotze 

pagues i s’actualitzaran anualment en la quantia que determini la Llei de Pressupostos per al 

personal al servei de l’administració: 

 

CÀRREC   NOM I COGNOMS DEDICACIÓ  IMPORT MENSUAL 

Regidor d’Educació 
Regidor de Promoció Econòmica i 
Comerç 

 
  ELOI HERNANDEZ MOSELLA 

 
30% 425,00 € 

Regidora de Seguretat Ciutadana 
Regidora de Promoció Turística i 
Patrimoni 

 
 GORETTI VILA FABREGAS 

 
30% 

425,00 € 

Regidor de Noves Tecnologies 
Regidor de Serveis Energètics 

 
 ERNEST SANCHEZ MOLINA 

 
30%   425,00 € 

 

Segon. Tramitar l’alta dels esmentats càrrecs a la Seguretat Social. 

 
Tercer. Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament 

produïdes i acreditades pel desenvolupament de les seves tasques públiques, d’acord amb el 

règim general establert pel personal de l’Ajuntament. 

 

Quart. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’edictes de 

l’Ajuntament. 

 

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. Alcalde indica que les retribucions acordades són fins a finals d’any i que l’any vinent seran 

revisades. 

 
7.- ORDENANCES FISCALS 2012 

 Vista la proposta que l’Alcalde presenta a la consideració del plenari municipal i que transcrita 
diu: 
 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 

modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 

seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 

nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 

fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 

normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 

ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  

del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 

adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 

de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 

les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 

106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 

obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

 

Vistos els informes de la Secretaria-Intervenció , es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i 

següents.  

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

 



Ordenança Fiscal núm. 1  reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3  reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 6 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l’expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 14 
reguladora de la Taxa  per la utilització privativa o aprofitament 
especial d’equipaments i béns municipals 

Ordenança Fiscal núm. 15 
reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la llicència d’auto-taxi 

Ordenança Fiscal núm. 18 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita 
sanitària contra la ràbia 

Ordenança Fiscal núm. 19 
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via  pública 

Ordenança Fiscal núm. 20 
reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal�lacions anàlogues 

 
 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 

Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció 

legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i Obres 
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Ordenança Fiscal núm. 6 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l’expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 
reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la llicència d’auto-taxi 

Ordenança Fiscal núm. 19 
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via  pública 

Ordenança Fiscal núm. 20 
reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal�lacions anàlogues 

 
 

Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 

fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 

l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 

de Barcelona. 

 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública l’adaptació de 

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i 

el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i obres 



Ordenança Fiscal núm. 6 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats 

Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 
Reguladora de la Taxa per l’expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 
reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per la llicència d’auto-taxi 

Ordenança Fiscal núm. 19 
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via  pública 

Ordenança Fiscal núm. 20 
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal�lacions anàlogues 

 
 

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 
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 les Ordenances, 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.” 
 

S’ACORDA: 
 
 Primer.- 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: 
 
La Sra. Baraldés explica de forma detallada els increments que s’ha considerat del tot convenient 
aplicar a les diferents ordenances. Pel que fa als impostos fa especial referència a l’IBI, que ha 
passat del tipus del 0,53% al 0,56% en els béns urbans i del 0,86% al 0,88% en els rústics; a  
l’ICIO que passa del 2.8% al 3%; i a una nova bonificació  del 10 % de l’IVTM a aplicar als 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

vehicles que tinguin unes emissions de CO2 fins a 100g/Km i del 5% per a les emissions de 100 
a 120g/Km. Respecte les taxes cal remarcar que s’ha augmentat de forma considerable la 
tramitació de modificacions puntuals de POUM degut a que actualment s’està redactant el 
planejament del municipi; la rebaixa de la taxa per a l’ utilització dels equipaments municipals 
que passa de 200 a 80 euros, l’augment per un major consum d’aigua, i l’adequació de la totalitat 
de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
les activitats a la normativa actual de procediments. 
 
També anuncia l’aplicació d’un fraccionament als rebuts domiciliats de l’IBI, resultant un primer 
pagament el mes de juny i el segon al desembre. 
 
L’Alcalde diu que l’acord d’avui forma part de tot un procés per a poder resoldre la delicada 
situació econòmica actual, i que preveu la reducció de despeses i l’augment dels impostos, així 
com l’adopció de mesures fins i tot impopulars com ara la reducció de l’enllumenat públic. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que els augments proposats són d’entre un 5 i un 15% i, per contra, 
l’increment del cost de la vida és d’un 3,5%, la qual cosa evidencia una situació econòmica molt 
dolenta. Fa les següents puntualitzacions respecte les ordenances aprovades: 
 

- Aclariment de la taxa pel subministrament d’aigua que ha previst una variació en els 
trams de consums de manera que es grava el major consum. 

 
- La despesa desproporcionada que comporta la recollida de gossos. 

 
- La necessitat de potenciar el reciclatge en la recollida d’escombraries per a reduir els 

importants costos de deixalleria. 
 

Finalment demana el compromís de tots els grups per a l’organització d’una trobada informativa 
a la població de contingut econòmic. 
 
 
8.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
 
El Sr. Joan Grau informa dels següents assumptes: 
 

o De la visita efectuada pel Cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació 
de Barcelona per tal d’elaborar el projecte per a la restauració  de les Torres de Fals, 
que inclouria la recuperació de les torres i de l’església i la creació d’un centre 
d’interpretació de pessebres vivents. 
 



o Pavimentació del camí de Camps: El conveni per a la cessió del terreny està sobre la 
taula i ha estat complexa l’acreditació de la titularitat. 
 

o Accés a Fonollosa com a conseqüència de les obres de desdoblament de la C-25: Es 
preveu que abans de Nadal el pont estigui finalitzat. Fa esment dels problemes de 
funcionament dels semàfors per desaparició de les bateries. 
 

o De la comunicació rebuda de l’Ajuntament de Rajadell referent a l’aprovació provisional 
del planejament del municipi i del compromís de l’equip de govern d’estudiar les 
possibles afectacions al nostre municipi i el tipus d’empreses que s’hi poden ubicar. 

 
La Sra. Goretti Vila informa que, degut a les últimes pluges, s’ha produït una esllavissada 
important a la torre vella. 
 
La Sra. Montse Barea dóna les següents informacions: 
 

o Obres de Canet: La companyia telefònica gairebé ha finalitzat les instal�lacions i 
l’empresa constructora començarà a treure els pals de fusta. 
 

o Han estat acabades les voreres del costat de la piscina. 
 

o S’està fent un control, amb la col�laboració dels agents forestals, de les parcel�les en mal 
estat per tal de requerir la seva neteja. 
 

El Sr. Jordi Barcons informa del següent: 
 

o De la celebració d’una festa amb motiu dels 25 anys de l’ADF i també de la renovació de 
la seva Junta. 
 

o De les diferents  reparacions efectuades en el subministrament d’aigua. 
 

o Del pintat de les parades del bus i poda d’arbres efectuat per la brigada. 
 

o De les mesures d’estalvi energètic consistents en parar una hora les faroles i a Canet 
apagar-les de forma alternativa. 
 

o De la col�laboració en la Fira de Camps. 
 
9.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
El Sr. Ivan Garcia dóna les següents informacions: 
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o Pla Local de Joventut: està pràcticament enllestit, i anuncia que el tècnic de joventut 
finalitza els seus serveis a finals d’any. 
 

o Nova contractació a la llar d’infant per substitució d’una baixa laboral. 
 

El Sr. Eloi Hernàndez pregunta pel taller per a l’aplicació de productes fitosanitaris que s’està 
realitzant i si es va fer difusió. El Sr. Ivan Garcia diu que es tracta d’un curs adreçat al sector de 
la pagesia organitzat de forma gratuïta per ASAJA, i que es va enviar directament a les persones 
del municipi d’aquest sector. 
 
La Sra. Montse Barea informa de l’estat de comptes de la piscina municipal corresponent a l’estiu 
passat, amb el següent resultat: 
 

DESPESES     

    Manteniment i conservació piscina 1.771,71  
Subministre electricitat 

 
3.127,69  

. Gener -maig 2011 638,85 
 . Juliol-desembre 2010 2488,84 
 Servei socorrisme 

 
7.300,00  

Clor 
  

1.730,83  
Farmaciola 

  
76,00  

Desinsectació i desinfecció 311,50  
Estris piscina i pista volei 

 
652,51  

Varis (talonaris entrades, carnets piscina ..) 82,71  

    TOTAL     15.052,95  

    INGRESSOS     

    Entrades i abonaments 
 

4.214,40  
Contracte explotacio BAR 

 
2.000,00  

    TOTAL     6.214,40  
 
 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
 
La Sra. Baraldés manifesta que, havent tractat les ordenances fiscals, no hi ha altres assumptes 
de l’àrea interna. 

 
INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’UN PUNT URGENT NO INCLÓS A LA CONVOCATÒRIA. 



 
L’Alcalde, amb el consens de la resta de grups polítics integrants del ple municipal, exposa la 
necessitat i oportunitat d’aprovar una moció per a un finançament local català. 
 
Atès allò que disposen l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 83 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, 
 
S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Incloure a l’Ordre del dia de la present convocatòria, per motius d’urgència, el següent 
punt, que serà tractat abans de precs i preguntes amb la corresponent variació de l’ordre 
numèric: 

 
11.-  Moció per a un finançament local català. 

 

VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre de membres de la  corporació. 

 
11.-  MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ. 
 
Vista la  moció per a un finançament local català que diu el següent: 
 
“Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 

 

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de 

garantir la suficiència financera. 

 

Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i 

precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en 

la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 

 

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió 

entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar 

acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les 

correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels 

serveis traspassats”. 

 

Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva 

pròpia llei de finances locals (...)”. 
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Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans 

destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no tornin a 

Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 

 

Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per 

Catalunya que pal�liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera 

el Govern del país. 

 

Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a 

desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència 

financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels 

municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat. 

 

Es proposa el següent: 

 
ACORD 
 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi 

una millora en el finançament dels governs locals. 

 

Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en el 

concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels governs 

locals. 

 

Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM 

 
S’ACORDA:  

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció transcrita en la part expositiva del present  
acord. 

 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que s’hauria de  consultar el projecte de dipòsit de residus a Sant 
Mateu de Bages per a poder detectar possibles afectacions a Canet. 
 
El Sr. Sánchez informa que la companyia elèctrica ha fet algunes baixes i retirada de 
comptadors, la qual cosa comporta fer una nova alta. 



        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22,45 hores  i per que 
quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la 
Secretària, CERTIFICO. 

 
Vist-i-plau      La Secretària,  
l’Alcalde  

 
 
 
 
 

Jaume Serarols i Beltran                                                                     Rosa Vilà i Pallerola 

 
 
 
 

 


