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

CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNY  DE 2012 
 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 
Alcalde President  

1r. Tinent d’Alcalde 

2n. Tinent d’Alcalde 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Joan Grau comas 
Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
 

Regidor Sr. Jordi Barcons i Jimenez 
Regidor 

Regidor 

Regidora 

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

Regidora Sra. Montserrat Barea i Prados 
  
Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i 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, de les actes de sessions anteriors. 
 

2. Pressupost General 2012: Aprovació inicial i modificació de la plantilla de personal.  
 

3. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 9  reguladora de la Taxa per la prestació del 
servei d’Escola bressol: Aprovació provisional 

 
4. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència 

 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Ivan Garcia  Fernández.  
 
Comprovat el quòrum d’assistència 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 ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el 
dia 10 de maig de 2012, 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 10 de maig de 
2012  
 
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 dia 24 de maig de 2012, 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 24 de maig 
de 2012  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.- PRESSUPOST GENERAL 2012: APROVACIÓ INICIAL I MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL 
 
Vista la proposta d’acord que l’alcaldia ha emès en data 31 de maig de 2012 en relació a 
l’aprovació del pressupost 2012 i modificació de la plantilla de personal, que literalment diu: 
 
“Vist que s’ha elaborat el pressupost municipal d’aquesta corporació per a l’exercici 2012, que 
conté la següent documentació i annexos previstos a la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 
 

• Memòria de l’Alcaldia explicativa del seu contingut. 
• Bases d’execució del pressupost. 

• Estat de despeses i estat d’ingressos. 

• Avanç de liquidació del pressupost de l’exercici 2010. 

• Plantilla de personal i relació de llocs de treball. 

• Annex d’inversions i finançament. 
• Annex de l’estat del deute. 

 
Vist que la regidora responsable de l’àrea interna , en data 24 de maig de 2012, ha elaborat  un 
informe  sobre modificació de plantilla de personal d’aquest Ajuntament, 
 



 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 

Vist que l’esmentat document , que obre a l’expedient,  proposa mesures re-organitzatives  del 
servei  de neteja que comporten l’amortització d’una plaça de netejadora,  
 
Vist que , tanmateix, es proposa la supressió dels cursos d’informàtica  i, en conseqüència, 
l’amortització de la plaça  de monitor de l’escola d’adults, 
Vist que les mesures anteriors s’adopten sota els criteris d’estalvi econòmic de l’Ajuntament, 
donada la situació de crisi  general que pateix el nostre país,  
 
Vist que la secretària interventora ha emès informe en data 28 de maig de 2012, en relació a 
l’amortització de places de la plantilla, 
 
Vist que el pressupost  municipal 2012  ha estat informat per Secretaria-intervenció, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Fonollosa per a 
l’exercici econòmic de 2012 que, resumit per capítols, es detalla a continuació, així com les 
bases d’execució: 
 
ESTAT DE DESPESES 

 CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

 

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.381.287,09 

 
 

 

 
1.1 OPERACIONS CORRENTS 1.344.648,37 

1 DESPESES DE PERSONAL. 587.108,35 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 638.642,50 

3 DESPESES FINANCERES. 42.673,52 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 76.224,00 

 
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 36.638,72 

6 INVERSIONS REALS. 36.638,72 

 
2. OPERACIONS FINANCERES 52.673,47 

9 PASSIUS FINANCERS. 52.673,47 

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.433.960,56 

 ESTAT D´INGRESSOS 

 CAPÍTOLS DENOMINACIÓ  IMPORT 

 

1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.433.960,56 

 



 

1.1 OPERACIONS CORRENTS 1.399.033,78 

 
 

 
1 IMPOSTOS DIRECTES. 559.845,36 

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 34.000,00 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 345.810,55 

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 452.927,87 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 7.350,00 

 
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 34.026,78 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 34.026,78 

 TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 1.433.960,56 

 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la  amortització d’una plaça de personal de neteja i una plaça de 
monitor d’escola d’adults. 
 
TERCER.-Aprovar  inicialment la plantilla /relació llocs de treball del personal  de l’ajuntament per 
a l’exercici 2012 que, d’acord amb el punt anterior , es detalla a continuació:  
 

  PLANTILLA DE PERSONAL/RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 2012 

Denominació lloc 
nº 

Places 
Situació Grup Dedicació 

Escala-sots-escala         

    
    

1. PERSONAL FUNCIONARI 
    

  1.1 Habilitació Nacional 
    

  1.1.1 Secretaria-Intervenció 1 ND A1/A2 DC 

  1.2 Administració General 
    

  1.2.2 Administrativa Àrea Intervenció 1 V C1 DC 

  1.3. Administració Especial 
    

  1.3.1. Subescala Tècnica 1 V A1 DP 

    
    

2. PERSONAL LABORAL 
    

  2.1 Administració General 
    

  2.1.1 Administrativa Serveis d'Urbanisme 1 V C1 DC 

  2.1.2 Auxiliar Serveis a les Persones  1 V C2 DC 

  2.1.4 Auxiliar Administratiu 1 V C2 DC 

  2.2. Administració Especial Laboral 
    

  2.2.1. Cap de Brigada 1 V C2 DC 

  2.2.2. Oficial 2na 1 V AP DC 

  2.2.3. Operari de manteniment 1 V AP DC 

  2.2.4. Conserge / Manteniment serveis 1 V AP DC 

  2.2.5. Directora Llar d'Infants municipal 1 V A2 DC 

  2.2.6. Mestre infantil 2 V A2 DC 
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  2.2.7. Educadora Infantil 1 V C1 DC 

  2.2.8. Personal de neteja  3 V AP DC/DP 

  2.2.9  Monitora d'esports 1 V C2 DP 

  2.2.10Educador/a infantil de suport 1 V C1 DP 

      
 

ND - Nomenament definitiu 
    

 
DC - Dedicació complerta 

    
 

DP - Dedicació parcial 
     

QUART.-Sotmetre els anteriors acords  a informació pública mitjançant anunci publicat en el 
BOP, el DOGC  i en tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini de 15 dies als efectes de 
que les persones interessades puguin presentat les reclamacions oportunes. 
 
CINQUÈ.- Declarar que, en cas que no es presentin al�legacions, el present acord quedarà 
automàticament elevat a definitiu.  
 
SISÈ.- Notificar el present acord al Departament de Governació i Administracions públiques de la 
Generalitat de Catalunya , a l’Administració de l’Estat i a la representació dels treballadors”. 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: Per part de l’Alcaldia es proposa efectuar la votació de forma separada pel que fa als 
punts segon i tercer de la proposta. En aquest sentit, després d’efectuar la votació separada 
resulta que els punts segon i tercer de la proposta són aprovats per unanimitat, i la resta de 
punts, primer, quart, cinquè i sisè, són aprovats per quatre vots favorables dels senyors/es 
Jaume Serarols, Joan Grau, Judit Baraldés i Jordi Barcons  (CIU) , i quatre abstencions  dels 
senyors/es Eloi Hernàndez, Ernest Sànchez i Goretti Vila  (ERC),  i Montserrat Barea (PSC). 
En conseqüència, la proposta, en la seva totalitat, queda aprovada. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La Sra. Judit Baraldés fa una exposició detallada del pressupost per partides i comparativa vers 
la consignació de l’any anterior. 
 
El Sr. Eloi Hernàndez  pregunta per l’increment de la partida de despeses de subministrament 
d’aigua. S’informa que correspon a despeses que no es van poder reconèixer en el pressupost 
2011 i van ser objecte d’un reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 



Com autocrítica vol dir que, tot i que fa sis mesos que s’està treballant en el pressupost, no hem 
estat prou hàbils per tenir unes previsions de despesa a gust, sent el resultat un pressupost que 
incomoda i  no agrada. Tot això per diferents consideracions que cal tenir presents: 
 

o El pressupost es va iniciar el mes de desembre, just després d’entrar a formar part de 
l’equip de govern els tres regidors d’ERC i, per tant, va costar agafar rodatge per a 
comprendre i treballar en aquest tema sent coneixedors de la realitat interna de 
l’Ajuntament. La resta de regidors de l’equip, que portaven al govern des del mes de 
juny, en aquest sentit tenien un cert avantatge. 
 

o Es van haver de concretar algunes incidències respecte els objectius a definir en el 
pressupost, no compartides pels tècnics de la Diputació ni pels tècnics de l’ajuntament, 
com ara la reducció de 200.000 euros del pressupost 2012. 
 

o Es va haver de resoldre  el greu tema de liquiditat de finals de 2011. 
 

o L’elaboració del pressupost ha estat un procés excessivament llarg. 
 

o No s’ha complert el pacte de govern que contemplava una dotació pressupostària i de 
recursos humans a les regidories atorgades. Això provoca una decepció i, a més, tenint 
en compte que és un desavantatge fer-se càrrec d’unes regidories que no existien i, per 
tant, no tenien partida. 
 

o És cert que existeixen prioritats però també cal tenir present que si no fan falta tantes 
regidories es poden eliminar i redistribuir les restants. 
 

o Com a exemple de l’anterior posa la regidoria de noves tecnologies que ha aconseguit 
un estalvi d’un 40% en consum elèctric i no s’ha previst  dotació per aquesta regidoria. 
Cal dir que només  s’han consignat 1.200 euros destinats a la manteniment de la xarxa 
wifi, quan la petició era de 2.000 euros i era possible garantir la cobertura a tot el 
municipi. 
 

o Pel que fa a la regidoria de turisme també hauria sigut necessari consignar 1.000 euros 
per tenir un mínim per fer alguna cosa, a banda d’aconseguir subvencions. 
 

o Remarca molt especialment que el repartiment de les subvencions a entitats no ha 
canviat des de fa 4 anys, i que la distribució s’ha fet en base a uns criteris de repartiment 
obsolets (de fa quatre anys) i que cal tenir en compte la realitat actual respecte les 
activitats que es fan. 
 

La Sra. Baraldés  diu que el pressupost és del tot de caràcter ordinari i que no s’ha previst cap 
despesa extraordinària. 
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La Sra. Barea s’afegeix a les consideracions del Sr. Eloi Hernàndez i manifesta que no acaba 
d’entendre els criteris d’elaboració del pressupost. No comparteix, especialment, els criteris de 
repartiment de les subvencions a entitats, que considera que són del tot injustos. Tanmateix no 
està d’acord en el pagament de lloguers com ara el camp de futbol i casals. 
 
L’Alcalde diu que de tot el que s’ha exposat sembla que tres regidors no poden fer res per que 
els altres no volen, i això no és així. Diu que es van donar regidories importants, que hi ha un 
equip de nou regidors però una sola caixa que ha d’atendre els serveis bàsics i que hi ha coses 
que convenen i altres que no tant. Afegeix que cal tenir present que tots els ingressos previstos 
no es faran efectius i que el que no es farà és donar uns diners per a disposar-ne lliurament. Diu 
que hi ha regidories  importants que requereixen més dedicació i altres que volen més 
imaginació. Tot i així assegura que quan una cosa convingui es farà. 
 
El Sr. Grau justifica el retard en la confecció del pressupost pel fet de no conèixer les quantitats 
corresponents a ingressos corrents provinents de l’Estat i de la Generalitat. Tanmateix afegeix 
que quan es fa fer el pacte de govern els regidors d’ERC ja sabien la situació (les condicions). 
 
El Sr. Eloi Hernàndez diu que efectivament es sabia la situació però repeteix que hi havia 
confusió d’objectius i consignes i es va adoptar el compromís de consignar una dotació mínima 
per què qualsevol cosa té un cost. Com exemple posa la dotació de 2.500 euros de Joventut, 
amb la qual estan molt d’acord, de la qual l’Alcalde no ha sabut concretar per què serien, però 
figuren al pressupost. 
 
Tot i així manifesta el compromís a treballar pel pressupost de l’any vinent, i expressa la 
necessitat de fer-ho per tenir-lo per principis del 2013. 
 
3.-  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9  REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
Vista la proposta d’acord que el regidor d’educació ha emès en data 5 de juny de 2012 en relació 
a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’escola 
bressol al municipi, que literalment diu: 
 
“Atesa la necessitat de revisar les tarifes de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, 
per tal de reduir el dèficit d’aquest servei. 
 
Atès l’estudi econòmic financer  confeccionat a aquest efecte,  
 
PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 
 



PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de  l’art. 6  de l’Ordenança Fiscal 
núm. 9 , Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escola Bressol, el qual quedaria 
redactat de la següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

Tarifa Descripció Import 

1 Servei despertador (de 8 a 9 hores) 20 €/mes 

2 Mitja jornada matí (de 9 a 12 hores) 100 €/mes 

3 Menjador (de 12 a 13 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al mes) 6 €/dia 

4 Menjador mensual (de 12 a 13 hores) 110 €/mes 

5 Menjador i dormir ( de 12 a 15 hores) per cada dia aïllat (màxim 10 al mes) 8 €/dia 

6 Menjador i dormir mensual (de 12 a 15 hores) 150 €/mes 

7 Mitja jornada tarda ( de 15 a 17 hores) 68 €/mes 

8 Jornada completa sense menjador (de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores) 145 €/mes 

9 Jornada completa amb dinar i dormir inclòs (de 9 a 17 hores) 265 €/mes 

10  Hora addicional puntual 3,5 €/hora 

11 Quota manteniment plaça (blindada fins 1 desembre) 40 €/mes 

12 Material 6,5 €/mes 

 

En el supòsit que es produeixi una baixa per malaltia  i sempre que es comuniqui prèviament la 

mateixa el dia anterior o, com a màxim, el mateix dia fins les 9 del matí, s’abonarà 3,26 euros de 

la quota de menjador en les tarifes 4, 6 i 9, corresponents al menjar dels dies que el nen/a no 

gaudeixi del servei. 

 

En el cas dels lactants (infants de 4 a 12 mesos), que es porten el menjar de casa, s’aplicaran  

les següents reduccions:  

 

. Tarifes 3 i 4   50% 

. Tarifes 5 i 6   40% 

. Tarifa 9   20%  

.... 

4.- En situacions de família nombrosa o família monoparental, les tarifes contingudes en el punt 

anterior, es reduiran de la següent manera: 

 

- En el cas d’un o dos membres matriculats en el centre: 20% de reducció 

- En el cas de tres o més membres matriculats en el centre: 30% de reducció 

 

Aquesta bonificació no és acumulable a la que s’estableix al punt 2. 

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar davant de la Hisenda Municipal la 

següent documentació: 
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- Títol vigent de família nombrosa o de família monoparental, expedit per l’Administració 

competent. 

 

SEGON.-  EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’ acord provisional, així 
com el text complet de l’ Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords  adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes,  la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez explica els criteris que s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar 
l’ordenança i també informa que s’ha iniciat un estudi de costos de la llar d’infants per part de la 
Diputació de Barcelona. 
 
4.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
Vist  que l’Associació de Municipis per la Independència es va constituir a Vic en data 14 de 
desembre de 2011, 
 
Vist el text dels estatuts que regulen l’esmentada Associació, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 
de desembre de 2011. 
  
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 



Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels presents 
acords. 
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde, Sr. Jaume Serarols Beltran, per representar aquest Ajuntament 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 de Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat aprovat per unanimitat i, en conseqüència, amb el quòrum 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 22, 30 hores  i per que 
quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la 
Secretària, CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària,  
l’Alcalde  
 
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                     Rosa Vilà i Pallerola 
 
 
 
 
 
 


